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دمحم عبد هللا غنیم االبتدائیھ م بشوبر/ ش 2009/07/01 اسیا دمحم ابراھیم نجیمھ 2203499 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

الشھید على عفت االبتدائیھ 2008/07/01 إیمان على عبدالصادق سالمھ 2126731 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 ایناس بشرى ایادیر جرجس 1558066 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

الشھید فتحى عبدهللا الموافى االبتدائیھ 2009/07/01 بدر الدین قطب عبد الخالق الجناینى 2203530 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

أاالبتدائیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2008/07/01 دعاء ابو الیزید محمود عبد المنعم 2357330 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2009/07/01 دعاء دمحم توفیق النجار 2193711 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

سیدى مرزوق االبتدائیة 2008/07/01 دعاء مصطفي عبد المنعم غریب 2154043 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

عبدالحمید جاب هللا االبتدائیھ بالبابلى 2009/07/01 رماح اسماعیل احمد مسلم 2394173 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2009/07/01 ریھام دمحم احمد الصاوى 1547806 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االعدادیھ 2009/07/01 سالى حسینى دمحم رجب المسیرى 2192933 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/07/01 سماح رجب على العمروسى 2203091 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

محلة روح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 شیماء عبد المجید عبد السمیع ابو عیدة 1544670 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

االصالح االبتدائیة 2008/07/01 شیماء دمحم رفعت حسین ابو زید 2332220 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 عبد القادر دمحم المنسوب ابراھیم جعفر 2393939 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

١اخناواى االبتدائیة رقم  2008/07/01 عبیر دمحم سمیر دمحم شرف 2193344 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

دفرة االعدادیة بنین 2009/07/01 عالء سمارة حامد الفقى 1541938 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/07/01 على صابر ابراھیم عطیھ 2210906 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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سـبرباى ع المشتركة 2009/06/19 لمیاء دمحم دمحم الرفاعى 2342899 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

میت حبیش القبلیة االبتدائیة 2009/07/01 دمحم السید حامد یونس 1546163 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

الشھید محمود مرسى الحلوانى االبتدائیھ 2009/07/01 دمحم عبد العزیز دمحم عاشور 2215911 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

2009/07/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش محمود  كمال ریاض كریم 2208247 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

بوریك الحجر ع المشتركة 2009/07/01 محمود ممدوح الصاوى الحفنى 2280420 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 مصطفى  اسماعیل مصطفى كرات 2218160 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

محلة منوف االعدادیھ بنون 2009/07/01 مصطفي دمحم حمدي شھاب 2215526 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

سعد زغلول االبتدائیة 2008/07/01 منى عباس بخاطره عباس 1567878 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2008/07/01 نشوى دمحم رفعت ندا شھوان 2367814 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

االستقالل االبتدائیة 2008/07/01 نھي عاطف عبد ربھ شلتوت 2254248 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2009/07/01 ھانى فتحى مرسى الغرباوى 2123621 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

محلة روح البلد االبتدائیھ 2004/07/01 ھناء دمحم البھى صبیح 1477325 كفـءكفـء292008/11/30 أمین مكتبة

الجالء الرسمیة المتمیزة ع  للغات 2009/07/01 ایرینى نبیل اسحق میخائیل 2365028 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت حبیش القبلیة االبتدائیة 2009/07/01 آیھ فؤاد عبد الحمید ابو جبل 2226777 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سعد زغلول االبتدائیة 2009/07/01 رانیا  دمحم السعید عبد ربھ 2340762 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/07/01 رغده دمحم عطیھ الفالح 2367992 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مصطفى حشمت الجدیدة االبتدائیھ 2009/07/01 رنا حسنى فھمى ابراھیم 2389784 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 ریھام ابو العال احمد عوض 2268412 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢میت السودان االبتدائیة الحدیثة  2008/07/01 زینب دمحم احمد حسن 2338160 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2009/07/01 ساره عادل السید شاھین 2262171 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سبطاس ع المشتركة 2009/07/01 سالى اسامة دمحم على 2244561 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 بمیت حبیش البحریة١الشھید دمحم احمد خالف  شریف عزت عبد النبى ذكى 2369339 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١نفیا االبتدائیة رقم  2009/07/01 عبد العظیم السید عبد العظیم داود 2388869 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محلة منوف االعدادیھ بنون 2009/07/01 عصام دمحم احمد ابو طالب 2300775 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محلة منوف االعدادیھ بنات 2009/07/01 عیشھ زین الدین إبراھیم  بسیوني 2218190 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

القومیة العربیة االبتدائیة 2009/07/01 غاده عبد الفتاح محمود الجمال 2354938 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش فاتن فؤاد السید جزر 2260782 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الرجدیة ع المشتركة 2009/07/01 دمحم   الطنطاوى البیومى الطنطاوى 2126728 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 حـسـین مصـطفى ابو حسـین ع المشتركة دمحم السید السید عبد الغنى 2299926 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

االصالح االبتدائیة 2008/07/01 مروه رئیف ابو شادى سعد 2332199 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سعد زغلول ت أ االعدادیھ 2009/07/01 مروه عبد القادر ابراھیم صوار 2396161 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة١مصطفى ابوعیدة / ش  مروه مختار حامد العطار 2266632 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء ع بنات 2009/07/01 مھا دمحم السید امین 2390269 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود مرسى الحلوانى االبتدائیھ 2009/07/01 میاده عبدالھادى عبد السالم دراز 2340466 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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ملحق المعلمین االبتدائیة 2008/07/01 نرمین فایز حكیم مقار 2256943 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة بسبرباى 2009/07/01 نھا بسیونى رجب ابو داود 2308560 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االعدادیھ 2008/07/01 نھى ابو المكارم حسن جادو 2159165 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2009/07/01 ھند احمداسامھ دمحم العباسى 2263014 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ناصر الثانویة الزراعیة بنات 2000/08/24 حنان یحیى دمحم الجندى 566568 كفـءكفـء562012/06/11 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

أ االعدادیھ. شھداء حصھ شبشیر ت 2009/07/01 ابراھیم عرفات عبد الفتاح عثمان 2396179 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

سـبرباى ع المشتركة 2009/07/01 ابراھیم على ابراھیم العشماوى 2393954 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

أ االعدادیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2009/07/01 احمد سالمھ دمحم الزغبى 2398088 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید عطیة عبد المحسن االبتدائیة 2009/07/01 اسماء ابراھیم محمود ابو الخیر 2386123 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

كفر طرنة االبتدائیة 2008/07/01 اسماء احمد دمحم عمار 2376331 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى نفسى

محلة روح االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 اسماء دمحم احمد حجازى 2374256 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى نفسى

أاالبتدائیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2008/07/01 اشجان السید ابراھیم غرابھ 2368738 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

١نفیا االبتدائیة رقم  2009/07/01 الھام سید احمد دمحم سید احمد 2390255 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/07/01 امل دمحم محمود الخولى 2262165 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

ملحق المعلمین االبتدائیة 2008/07/01 ایمان حسن احمد امین دمحم 2256952 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید فتحى عبدهللا الموافى االبتدائیھ 2008/07/01 إیمان دمحم أحمد الوسیمي 2259864 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید على عفت االبتدائیھ 2011/07/01 ایمان دمحم السید دمحم خطاب 2365660 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى نفسى
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شھداء حصة شبشیر الثانویھ المشتركھ 2008/07/01 ایمان دمحم دمحم احمد خضر 2365297 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى نفسى

محلة روح سكة حدید االبتدائیة 2008/07/01 ایمان دمحم دمحم بسیونى الطوخى 2374252 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى نفسى

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2009/07/01 ایناس السید رجب الطنطاوى 2256996 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى نفسى

شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2009/07/01 بسمھ  دمحم دمحم اصالن 2340464 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى نفسى

أ االعدادیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2009/07/01 بسمھ حامد دمحم الصواف 2373953 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى نفسى

االصالح االبتدائیة 2008/07/01 دالیا وجیھ ابراھیم عباس 2266138 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى نفسى

منشأة االوقاف االبتدائیة 2009/07/01 دالیا یحى السید شعبان 2385634 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى نفسى

الشیخ دمحم أبو العال البنا االبتدائیھ 2008/07/01 دعاء ابو المجد حامد دمحم حامد 2322519 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/07/01 دعاء رضا السعید الخشن 2299620 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى نفسى

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2008/07/01 دعاء على رجب  درویش 2345713 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى نفسى

سیف الدولة االبتدائیة 2009/07/01 دعاء فرید احمد محمود 2380206 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى نفسى

سعد زغلول االبتدائیة 2008/07/01 دینا ابراھیم دمحم ابراھیم الجندى 2367820 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى نفسى

أ االعدادیھ. شھداء حصھ شبشیر ت 2009/07/01 دینا عبد الفتاح دمحم عبد الدایم 2396181 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى نفسى

١اخناواى االبتدائیة رقم  2009/08/19 رضا العیسوى العیسوى الخولى 2282420 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى نفسى

سعد زغلول ت أ االبتدائیھ 2010/08/17 رضوى احمد  احمداحمد الجعودى متولى 2282419 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى نفسى

ملحق المعلمین االبتدائیة 2008/07/01 ریم ابو الیزید عبد الوھاب  السید 2249187 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.عزبة الداعور ت 2009/07/01 زینب مصطفى احمد علوان 2385133 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى نفسى
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سیدى مرزوق االبتدائیة 2009/07/01 ساره دمحم دمحم غنیم 2368573 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى نفسى

میت حبیش القبلیة ع المشتركة 2008/07/01 سامیھ  بسیونى سلطان العفیفى 2396164 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى نفسى

صالح سالم االبتدائیة 2009/07/01 سمر  على اسماعیل على 2388850 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى نفسى

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  سھام  سعد سعد عبد الرازق 2266648 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى نفسى

2009/07/01 بمیت حبیش البحریة١الشھید دمحم احمد خالف  سھیلھ دمحم السید سلطان 2262161 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى نفسى

شـو بـر ع المشتر كة 2008/07/01 شیماء احمد  على عارف 2354945 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى نفسى

النصر االبتدائیة بسبرباى 2009/07/01 شیماء السید العربى طھ یھى 2299593 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى نفسى

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 شیماء سمیر  عبد الغنى رزق 2375350 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى نفسى

2009/07/01 بمیت حبیش البحریة١الشھید دمحم احمد خالف  شیماء عادل احمد الشرقاوى 2262147 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى نفسى

القومیة العربیة االبتدائیة 2008/07/01 شیماء على عبد الرحمن ابو عثمان 2262144 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى نفسى

میت حبیش القبلیة االبتدائیة 2008/07/01 صباح عبد المجید دمحم عبد المجید 2377249 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى نفسى

طنطا الثانویة الفنیة التجاریھ المشتركة بدفره 2009/07/01 عزه جسن ابو العز وھدان 2299602 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى نفسى

طنطا الثانویة الفنیة التجاریھ المشتركة بدفره 2009/07/01 عمرو دمحم یوسف الحو 2300765 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى نفسى

أ االبتدائیھ.الشھید دمحم البلتاجى ت 2009/07/01 فاطمھ مصطفى عثمان  داود 2367632 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى نفسى

كفر عصام االعدادیة المشتركة 2009/07/01 فیلیب فاروق اندراوس صلیب 2391892 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى نفسى

میت السودان ع المشتركة 2009/07/01 دمحم عباس احمد خضره 2396282 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى نفسى

الجھاد االبتدائیة 2009/07/01 مروه ابراھیم غازى عبد العال 2310239 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى نفسى
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مصطفى كامل االبتدائیة 2008/07/01 مروه احمد مصطفى  داود 2268402 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2009/07/01 مروه دمحم دمحم فلیفل 2340461 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى نفسى

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 مریم دمحم احمد ابو شوشھ 2390109 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى نفسى

طنطا ث للبنین 2009/07/01 مصطفى وھبھ شبل دویب 2272178 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2008/07/01 منى دمحم جالل احمد ابو داود 2263010 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى نفسى

المنشاوى ع بنات 2008/07/01 منى مصطفى دمحم حلمى ھیكل 2252677 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى نفسى

ابراھیم عبد النبى التجاریھ بمیت السودان/ش 2009/07/01 مھا عبد هللا فتح هللا الجندى 2333220 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى نفسى

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2009/07/01 مھا دمحم مصطفى جعفر 2379090 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى نفسى

2008/07/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش نجالء احمد محمود راشد 2331059 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى نفسى

البابلى االبتدائیة 2008/07/01 نشوى صالح الدین عبد الحمید المولد 2262203 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى نفسى

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2009/07/01 نھى دمحم ابراھیم جعفر 2367617 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى نفسى

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة١مصطفى ابوعیدة / ش  نوره احمد سعد عبدالعزیزعمار 2262189 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى نفسى

نواج المشتركة االبتدائیة 2009/07/01 ھالھ عبد الرحمن عبد الرحمن فاید 2350524 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى نفسى

٢میت السودان االبتدائیة الحدیثة  2008/07/01 ھانم  عبد المعطى عبدهللا الكومى 2338158 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى نفسى

االصالح االبتدائیة 2008/07/01 ھبھ  السید دمحم البخومى 2332158 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى نفسى

النصر االبتدائیة بسبرباى 2009/07/01 ھبھ  دمحم امین احمد 2310258 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى نفسى

االستقالل االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ ابو زید دمحم القصاص 2396143 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى نفسى
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صالح سالم االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ السید حنفى دمحم 2388858 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى نفسى

النصر الرسمیة االبتدائیھ للغات 2010/08/25 ھبھ جرجس عوض هللا جرجس 2393926 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى نفسى

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 ھدیر طاھر محروس ھیكل 2262186 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى نفسى

٢وحدة شوبر االبتدائیة رقم  2009/07/01 ھویدا شلبى عوض المشد 2391255 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى نفسى

سعد زغلول االبتدائیة 2009/07/01 ھویدا عبد الرؤف محمود مراد 2367813 كفـءكفـء1242011/07/01 أخصائى نفسى

2008/07/01 حـسـین مصـطفى ابو حسـین ع المشتركة ھویدا مصطفى على قندیل 2382005 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى نفسى

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2008/07/01 ورده احمد ابو یحى اسماعیل 2391235 كفـءكفـء1262011/07/01 أخصائى نفسى

الجھاد االبتدائیة 2009/07/01 وفاء جمال الدین دمحم امین عمران 2310240 كفـءكفـء1272011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید یوسف عبد العال ث بخرسیت 2009/07/01 یاسمین حسن شحاتة سید أحمد شحاتة 2260786 كفـءكفـء1282011/07/01 أخصائى نفسى

القومیة العربیة االبتدائیة 2008/07/01 یسر معداوى عبد القادر القلینى 2354940 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى نفسى

النصر الرسمیة الثانویھ للغات 1993/07/11 فوزیھ صابر عبد هللا نصر 828669 كفـءكفـء1302009/12/10 أخصائى اجتماعى أول أ

سـبرباى ع المشتركة 1998/04/27 عبد المغنى عبد الخالق محمود  ابودفیھ 2185304 كفـءكفـء1312010/03/29 أخصائى اجتماعى أول

السادات الثانویة المشتركة 1981/11/01 ملك دمحم أحمد القرموط 1818400 كفـءكفـء1322014/02/26 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول

الشھید فتحى عبدهللا الموافى االبتدائیھ 2009/07/01 احمد  بسطامى احمد كریم 2203117 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2009/07/01 احمد عامر على نوفل 2203425 كفـءفوق المتوسط1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2009/07/01 احمد عصام مصطفى السالمونى 1547796 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 احمد دمحم فتوح وفا 1535325 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 2620 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/03/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش اسامھ  السعید احمد العطار 2217942 كفـءكفـء1372011/03/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/07/01 اسماء عدلى سلیمان الجناینى 2203083 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى اجتماعى

أاالبتدائیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2008/07/01 اسماء كمال امین رزق 1535219 كفـءكفـء1392011/07/01 أخصائى اجتماعى

اخناوى ع المشتركة 2008/07/01 الشیماء دمحم صبري طھ شحاتھ 1586804 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیھ.عزبھ الداعور ت 2008/03/01 أماني دمحم عبد العزیز بارومة 845080 كفـءكفـء1412011/03/01 أخصائى اجتماعى

شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2009/07/01 أمل دمحم شعبان داود 2216164 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفى حشمت الجدیدة االبتدائیھ 2008/07/01 اناس اسماعیل عنانى عنبر 2218004 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى اجتماعى

صالح سالم االبتدائیة 2009/07/01 إیمان سمیر عبد الفتاح عید 1535315 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2003/07/01 ایمان عزت محمود المبیض 847550 كفـءكفـء1452011/03/01 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول االبتدائیة 2008/07/01 ایناس حمدى ابراھیم النجار 2368793 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد العظیم فرج القاضى االبتدائیھ 2009/07/01 باھر عبد الستار سید احمد ابراھیم 1535254 كفـءكفـء1472011/07/01 أخصائى اجتماعى

كفر علوان  االبتدائیة 2009/07/01 ٠جلیلة عبدالخالق جاد  1535336 كفـءكفـء1482011/07/01 أخصائى اجتماعى

طنطا الثانویة الفنیة التجاریھ المشتركة بدفره 2009/07/01 جمال احمد عبد الرؤف الصاوى 2259966 كفـءكفـء1492011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2008/03/01 حنان أحمد عبدالحمید الشافعى 2210723 كفـءكفـء1502011/03/01 أخصائى اجتماعى

أاالبتدائیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2008/07/01 حنان حسن حسین البحیرى 1541728 كفـءكفـء1512011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2008/07/01 حنان عبد هللا حنا اسحق 2203388 كفـءكفـء1522011/07/01 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول ت أ االعدادیھ 2009/06/15 حنان نبیل جرجس منقریوس 2262195 كفـءكفـء1532011/07/01 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  خضره حلمى السید ابو زینھ 2223697 كفـءكفـء1542011/07/01 أخصائى اجتماعى

صادق الرافعي الرسمیة االبتدائیة للغات 2009/03/01 خلود طلعت ابراھیم سلیمان 1763706 كفـءكفـء1552011/02/14 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول ت أ االبتدائیھ 2009/05/10 رانیا سعد احمد ابراھیم الفخرانى 2367205 كفـءكفـء1562011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید على عفت االبتدائیھ 2009/07/01 رشا دمحم احمد السحرتى 2211456 كفـءكفـء1572011/07/01 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة بسبرباى 2009/07/01 رمزي حمدي عبد الخالق الطیار 1596640 كفـءكفـء1582011/07/01 أخصائى اجتماعى

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 ریم حسام الدین احمد السید 2218200 كفـءكفـء1592011/03/01 أخصائى اجتماعى

صادق الرافعي الرسمیة ع للغات 2008/07/14 ریھام ابو المجد ابو المجد محمود أحمد 1561098 كفـءكفـء1602011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید مصطفى حشمت الجدیدة االبتدائیھ 2008/07/01 زینب دمحم فاروق حامد جبر 1546254 كفـءكفـء1612011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 سامیھ جمال زكى الخلوانى 2193203 كفـءكفـء1622011/07/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2007/09/19 سماح السید على خالف 858828 كفـءكفـء1632011/03/01 أخصائى اجتماعى

محلة روح سكة حدید االبتدائیة 2009/03/01 سید حسن دمحم صالح 810145 كفـءكفـء1642011/03/01 أخصائى اجتماعى

أاالبتدائیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2009/07/01 شرین دمحم سالم كامل 2193161 كفـءكفـء1652011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2009/07/01 شیماء البندارى دمحم ھشام 2194105 كفـءكفـء1662011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2008/07/01 شیماء جمال سعد المطاھر 2216201 كفـءكفـء1672011/07/01 أخصائى اجتماعى

اخناوى ع المشتركة 2008/07/01 شیماء حاتم بكر الشافعى 2203416 كفـءكفـء1682011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االعدادیھ 2009/07/01 شیماء عبد الخالق دمحم ابو زینھ 2368608 كفـءكفـء1692011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة المدرسة االبتدائیة 2009/07/01 عبدالمعطى دمحم عبدالمقصود ابوجبل 1535294 كفـءكفـء1702011/07/01 أخصائى اجتماعى
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التعیین
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 عفاف عادل على حماد 856648 كفـءكفـء1712011/03/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/03/01 عالم صابر عالم عالم 1561054 كفـءكفـء1722011/03/01 أخصائى اجتماعى

الجھاد االبتدائیة 2009/07/01 فاطمھ دمحم السید امین 2375348 كفـءكفـء1732011/07/01 أخصائى اجتماعى

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 فیفیان عادل حلیم ابراھیم 1540850 كفـءكفـء1742011/07/01 أخصائى اجتماعى

المر شدى عمرع المشتركة 2008/07/01 كاملیا حسن ابوھاشم الدفراوى 2212681 كفـءكفـء1752011/07/01 أخصائى اجتماعى

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 لبنى راغب دمحم جعفر 1541801 كفـءكفـء1762011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2003/07/01 لیلى دمحم احمد غنیم 854037 كفـءكفـء1772011/03/01 أخصائى اجتماعى

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2008/10/17 دمحم جابر دمحم القاضى 1547798 كفـءكفـء1782011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم عبد هللا غنیم االبتدائیھ م بشوبر/ ش 2009/03/01 دمحم دمحم عبدالسالم غرابھ 834788 كفـءكفـء1792011/03/01 أخصائى اجتماعى

أ. كفر العراقى ع المشتركة ت 2008/10/09 دمحم محمود عبد السالم احمد 858671 كفـءكفـء1802009/09/06 أخصائى اجتماعى

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم مصطفى احمد علوان 1541676 كفـءكفـء1812011/07/01 أخصائى اجتماعى

االصالح االبتدائیة 2009/07/01 محمود قندیل عبد الغفار قندیل 2156412 كفـءكفـء1822011/07/01 أخصائى اجتماعى

صادق الرافعي الرسمیة االبتدائیة للغات 2009/03/01 مرفت على السید الیمانى 1585453 كفـءكفـء1832011/02/14 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول ت أ االبتدائیھ 2010/07/21 مروه حامد حامد شرشر 1596511 كفـءكفـء1842011/07/01 أخصائى اجتماعى

ناصر االبتدائیة بطنطا 2009/07/01 مصطفى  عبد الحمید دمحم عبد الرحمن 2208337 كفـءكفـء1852011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فریدع بنون 2009/07/01 منى دمحم صالح مرسى البدیوى 2216135 كفـءكفـء1862011/07/01 أخصائى اجتماعى

نواج المشتركة االبتدائیة 2008/07/01 مى مجدى دمحم ابوالعنین 1535321 كفـءكفـء1872011/07/01 أخصائى اجتماعى
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٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/07/01 مى دمحم عبدالخالق الخولى 1540652 كفـءكفـء1882011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ االعدادیھ.ت. كفر ابو داود  2009/07/01 مي ابراھیم دمحم خضر 2215441 كفـءكفـء1892011/07/01 أخصائى اجتماعى

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2009/07/01 مي عادل السید علي 2156394 كفـءكفـء1902011/03/01 أخصائى اجتماعى

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/07/01 نادیة أبو الفتوح  دمحم  نوح 2155946 كفـءكفـء1912011/07/01 أخصائى اجتماعى

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  نبیلھ دمحم الصاوى دمحم الشیخ 1546252 كفـءكفـء1922011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید النجار االبتدائیھ بقحافة 2003/07/01 نجالء عبد الفتاح السید الخولي 2154042 كفـءكفـء1932011/03/01 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول االبتدائیة 2009/07/01 نرمین رمزى عبد المھیمن فرج 2348393 كفـءكفـء1942011/07/01 أخصائى اجتماعى

السیدة رقیة االعدادیھ المشتركھ 2008/07/01 نشوة حلمي حمودة نعیم 1544687 كفـءكفـء1952011/07/01 أخصائى اجتماعى

١وحدة شوبر االبتدائیة رقم  2008/07/01 نشوى دمحم السید ابوشادى 1539965 كفـءكفـء1962011/07/01 أخصائى اجتماعى

المنشاوى ع بنات 2008/07/01 نھال لطفى محمود فھیم 2208290 كفـءكفـء1972011/07/01 أخصائى اجتماعى

ملحق المعلمین االبتدائیة 2009/07/01 نھى دمحم احمد ابو طالب 2216428 كفـءكفـء1982011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 نور الھدى حسین حسین حرحور 2375426 كفـءكفـء1992011/07/01 أخصائى اجتماعى

االصالح االبتدائیة 2009/07/01 ھبة جابر دمحم حسن القاضى 1541741 كفـءكفـء2002011/07/01 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول االبتدائیة 2009/07/01 ھبھ دمحم دمحم التمنھ 2368791 كفـءكفـء2012011/07/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2008/03/01 ھدى دمحم احمد ابوفریخھ 839712 كفـءكفـء2022011/03/01 أخصائى اجتماعى

١میت السودان االبتدائیة رقم  2008/07/01 ھناء مسعود نصر سالمھ 1539979 كفـءكفـء2032011/07/01 أخصائى اجتماعى

البابلى االبتدائیة 2008/07/01 ھیام السید على رحومھ 2194129 كفـءكفـء2042011/07/01 أخصائى اجتماعى
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2008/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  وفاء دمحم محمود مسلم 2088571 كفـءكفـء2052011/07/01 أخصائى اجتماعى

دمحم فریدع بنون 2009/07/01 یاسمین اسماعیل علي النقیب 1592407 كفـءكفـء2062011/07/01 أخصائى اجتماعى

السیدة رقیة االعدادیھ المشتركھ 1981/12/01 جابر ابو الفتوح احمد عطیھ 861950 كفـءكفـء2072009/01/28 معلم خبیر

طنطا ث للبنین 1992/03/05 دمحم ثروت دمحم أبوزید الجوھري 827952 كفـءكفـء2082012/09/13 دكتوراهمعلم خبیر

قاسم امین ث بنات 1986/01/01 دمحم دمحم حسن بسیونى 805375 كفـءكفـء2092012/09/13 دكتوراهمعلم خبیر

طنطا الفنیة المتقدمة النسیجیھ 1988/09/01 اشرف دمحم ابو الیزید رزق ابو مندور 813654 كفـءكفـء2102009/01/28 معلم أول أ

الجالء الرسمیة المتمیزة ع  للغات 1995/09/01 اشرف مختار ابراھیم شعالن 837286 كفـءكفـء2112012/10/17 دكتوراهمعلم أول أ

طنطا الثانویة الزخرفیة المعماریة 1982/06/30 عادل صلیب عبد النور جرجس 789459 كفـءكفـء2122009/01/28 معلم أول أ

دمحم فریدع بنون 1991/10/16 عادل دمحم فتحى عبد الفتاح دمحم 829616 كفـءكفـء2132009/01/28 معلم أول أ

السیدة رقیة االعدادیھ المشتركھ 1999/05/12 عصام عبد العزیز عبد العال مرزوق 847958 كفـءكفـء2142012/10/17 دكتوراهمعلم أول أ

العنانیة ع بنات 1992/07/04 عمر السید احمد ماضي 833070 كفـءكفـء2152009/01/28 معلم أول أ

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 1991/11/02 دمحم دمحم السید علي 809237 كفـءكفـء2162009/01/28 معلم أول أ

ریاض اطفال- ملحق المعلمین االبتدائیة  1993/09/01 منال حسن علي السید 1568381 كفـءكفـء2172009/01/28 معلم أول أ

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 1993/09/01 ھدى إبراھیم عبد العال برغوث 839933 كفـءكفـء2182009/01/28 معلم أول أ

النصر الرسمیة الثانویھ للغات 1994/12/08 ولید ابراھیم أحمد شتات 857579 كفـءكفـء2192012/07/17 ماجیستیرمعلم أول أ

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2002/05/01 ابراھیم دمحمحضر ابراھیم ھیكل 857597 كفـءكفـء2202012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

النصرالرسمیة االعدادیھ للغات 2002/05/01 احمد مبروك السید دمحم 748262 كفـءكفـء2212012/07/01 ماجیستیرمعلم أول
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أ. منشاة االوقاف االعدادیة ت  1994/10/13 اسامھ یوسف احمد شرف 842733 كفـءكفـء2222009/01/28 معلم أول

سید یوسف ع بنون 1994/12/24 اشرف دمحم احمد بر 831204 كفـءكفـء2232009/01/28 معلم أول

نفیا ع المشتركة 1997/09/01 السید أحمد إبراھیم ھالل 850760 كفـءكفـء2242009/01/28 معلم أول

صادق الرافعي الرسمیة ع للغات 2000/10/03 إیرینى شحاتھ عوض شحاتھ 858053 كفـءكفـء2252012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

1998/12/28 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش جمال فرج دمحم صالح 821358 كفـءكفـء2262009/01/28 معلم أول

الزھراء ع بنات 1996/09/01 حازم احمد دمحم الزاوي 847633 كفـءكفـء2272009/01/28 معلم أول

الجھاد االبتدائیة 2000/03/20 حنان دمحم فاید حسن 840428 كفـءكفـء2282009/01/28 معلم أول

1994/12/01 نواج الثانویھ المشتركة رضا حامد عبد هللا فاید 845640 كفـءكفـء2292009/01/28 معلم أول

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 1989/09/01 صالح عطیھ صالح بھاء الدین 830255 كفـءكفـء2302009/01/28 معلم أول

الرجدیة ع المشتركة 1999/02/02 غادة سمیر مغاوري موسى 1694205 كفـءكفـء2312009/02/03 معلم أول

سـبرباى ع المشتركة 1996/07/01 لمیاء دمحم دمحم عبد الحلیم 841658 كفـءكفـء2322009/01/28 معلم أول

السیدة رقیة االعدادیھ المشتركھ 2000/03/20 ماجده جمال عطا عبد الكریم 814428 كفـءكفـء2332009/01/28 معلم أول

الجالء الرسمیة المتمیزة ع  للغات 2004/07/01 محسن دھشان یونس دھشان 1469368 كفـءكفـء2342012/09/13 دكتوراهمعلم أول

١وحدة شوبر االبتدائیة رقم  2000/03/20 مصطفى ابو الفتوح ابراھیم النشار 832065 كفـءكفـء2352009/01/28 معلم أول

سیدى مرزوق االبتدائیة 1987/09/01 منال بسیوني علي سعید 827535 كفـءكفـء2362009/01/28 معلم أول

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 1999/05/12 ولید المرسي السید النجار 859229 كفـءكفـء2372009/01/28 معلم أول

ریاض اطفال- الحسین بن على بسبرباى  2004/05/11 ابتسام رمضان بسیونى الشاذلى 1535255 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2007/09/01 أبتسام فرج عبد العظیم السید 860987 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

ابو بكر التجاریة للبنات 2009/07/01 ابراھیم رضا عبدهللا أبو القمصان 2370722 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

١اخناواى االبتدائیة رقم  2009/03/01 ابراھیم سمیر سلیمان مجاھد 1535272 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/03/01 ابراھیم دمحم ابراھیم الكومى 2203106 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

ابو بكر التجاریة للبنات 2009/01/26 أبو الیزید عبد هللا سید أحمد خفاجي 2255286 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

2009/03/01 حـسـین مصـطفى ابو حسـین ع المشتركة احمد ابراھیم سعد منجود 2224738 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  احمد السید حمزة العشرى 861603 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 أحمد السید دمحم اسماعیل 860842 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

طنطا الثانویة الزخرفیة المعماریة 2008/01/12 احمد بسیونى دمحم عویضھ 2195206 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

السیدة رقیة االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 أحمد بشیر غازى شلبى 1546251 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

الشھید على عفت االبتدائیھ 2009/03/01 احمد زاھر الدسوقى بكر 861573 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2009/07/01 أحمد صالح مصطفي الحداد 2155947 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

سبطاس ع المشتركة 2008/05/12 أحمد عادل سلیمان عیسي 2154087 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

شـو بـر ع المشتر كة 2009/07/01 احمد عبد هللا نصر غرابة 2215985 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2009/03/01 احمد عبدهللا عبدالناصف عبدهللا 1535381 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

الشیخ دمحم أبو العال البنا االبتدائیھ 2008/09/16 احمد علي صادق الجرواني 1596749 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/10/21 أحمد علي محروس عبد الرحیم 861199 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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سـبرباى ع المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم ابوزید المحالوى 2179025 كفـءكفـء2562011/03/01 معلم

اخناوى ع المشتركة 2009/03/01 احمد دمحم احمد البغدادى 2193269 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

2009/03/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش أحمد دمحم عبدالخالق قطب 2209835 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

سید یوسف ع بنون 2009/03/01 أحمد دمحم فتحى بدوى 1768943 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 أحمد دمحم مجدي أحمد المحالوي 2154062 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2009/03/01 احمد ممدوح عطا هللا قندیل 1539887 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

دفرة االعدادیة بنین 2009/07/01 احمد منصور على عواجھ 2192895 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

التعلیم االساسى االبتدائیة 2009/03/01 أسامة أحمد إسماعیل عبد الرحمن 860376 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 اسامھ عراقى سلیمان عراقى 2203138 كفـءكفـء2642011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 أسامھ فتحي حسب النبي حسنین 848412 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

سبطاس ع المشتركة 2009/03/01 اسالم أحمد عبد الفتاح الشیخ 1625418 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

شـو بـر ع المشتر كة 2007/09/18 اسالم حازم موسى صقر 860063 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2008/07/01 اسماء السید عرفة الصعیدى 2102666 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

محلة روح سكة حدید االبتدائیة 2005/10/18 اسماء المرسى احمد عبد العال 856664 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/03/01 اسماء حسن ابراھیم العیسوى 1558024 كفـءكفـء2702011/03/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2009/07/01 اسماء حسن ابو الحدید حسن 2183063 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 اسماء ربیع عبد القادر ابو الحسن 858266 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2628 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم سعید العریان ع بنون 2008/10/01 اسماء سند دمحم حسن 1534731 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 اسماء عادل عبدالفتاح بدوى 1557987 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 أسماء عاطف دمحم الطنبشاوى 860904 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

الشیخ دمحم أبو العال البنا االبتدائیھ 2008/03/01 أسماء دمحم السید زھران 860234 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2008/07/01 اسماء دمحم جالل سعد الدیب 1558004 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

النصرالرسمیة االعدادیھ للغات 2008/03/01 اسماء دمحم خلیل النمیسى 1565480 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الشھید على عفت  2008/07/01 أسماء دمحم عفیفي أبو العال 2154072 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 اسماء دمحم والى خضر 2358675 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2009/03/01 السید دمحم السید تمراز 2154064 كفـءكفـء2812011/03/01 معلم

شبشیرالحصةع المشتركة 2009/07/01 الشناوى الشناوى حبیب الملیجى 2216439 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر العراقى ت 2008/03/01 الشیماء بركات أحمد شكر 859811 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

التعلیم االساسى االبتدائیة 2009/03/01 الشیماء فتحى دمحم قندیل 856256 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  القطب السید دمحم اسماعیل 2126729 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.شھداء حصة شبشیر ت 2008/03/01 الھام نسیم السید بدران 1535047 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

ریاض اطفال - ٢نفیا االبتدائیة  2008/07/01 أمارة دمحم عبد هللا الشامى 2371958 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2008/07/01 أمان عبد السالم احمد الدیب 1535158 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

الشھید على عفت االبتدائیھ 2008/03/01 امانى زكریا ابراھیم المشد 859277 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم

-----------------------------------
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االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 امانى سامى سعد زغلول السیسى 2265638 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة 2009/03/01 امانى عبد السالم شبل احمد 2193259 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

میت السودان ع المشتركة 2009/07/01 أمانى عبد هللا  عبد الرحمن عیسى 2216169 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 أماني احمد ھاشم احمد 1557708 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

ریاض اطفال-  بالرجدیة ٢ ش  ابوعیدة  2009/07/01 أماني مصطفى ابراھیم عاشور 1544646 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2009/03/01 امتثال سالمة عبد المنعم علي 2156367 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

١اخناواى االبتدائیة رقم  2007/10/20 امل الرفاعى دمحم موسى 860858 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة 2009/03/01 امل السید ابراھیم الجوھرى 2193673 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

میت حبیش القبلیة االبتدائیة 2009/03/01 امل صالح ابوالیزید بسیونى 861018 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

كفر علوان  االبتدائیة 2008/03/01 امل عبدالخالق ابوالعنین الشیخ على 1535341 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

ریاض اطفال- النصر بسبرباى  2010/03/16 أمیرة  دمحم احمد البرماوى 2215116 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

ریاض اطفال - ٢وحدة شوبر  2009/03/01 امیرة القطب عبدالفتاح الخولى 1535210 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2008/11/03 امیرة دمحم احمد جنھ 1535313 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2005/05/16 امیره بسیونى بسیونى احمد 2359642 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 امیره عرفات بسیونى خلیفھ 2362888 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

ریاض اطفال- احمد مصطفى قندیل االبتدائیة  2008/07/01 امیره دمحم الرفاعى الجمال 2345720 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

١اخناواى االبتدائیة رقم  2007/09/16 أمینة بكر دمحم الخولي 857589 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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القومیة العربیة االبتدائیة 2008/03/01 أمینة دمحم زكى دمحم 860952 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

ابراھیم القصراوى االبتدائیة 2007/09/17 امینة دمحمخمیس عبدالفتاح ابراھیم 860640 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2007/07/29 انتصار عبد الغنى عبدالنبى الصواف 855844 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2008/01/22 انجى سعید دمحم كامل 1547782 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

الشھید النجار االبتدائیھ بقحافة 2008/03/01 ایرینى القس مینا عبده عبید 2012202 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2009/07/01 ایفون جورج فوزى حمایة 2282402 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2009/07/01 ایمان  ابراھیم دمحم دبور 2264459 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 ایمان  احمد عبد الغنى نصر 2358674 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

شھداء حصة شبشیر الثانویھ المشتركھ 2008/07/01 ایمان  السید السید شرف الدین 2193754 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 ایمان  امین عبد اللطیف سالمھ 2358682 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

١نفیا االبتدائیة رقم  2009/03/01 ایمان  سمیر زكى الملوانى 2206468 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

میت السودان ع المشتركة 2007/10/16 ایمان  دمحم ابو الیزید شامھ 2194094 كفـءكفـء3182009/09/06 معلم

ریاض اطفال-  بالرجدیة ٢ ش  ابوعیدة  2009/07/01 ایمان احمد دمحم الماحى 2266640 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

دمحم فریدع بنون 2008/09/26 ایمان الراعى الحسینى دمحم 2162694 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

ابو بكر التجاریة للبنات 2011/07/01 ایمان السید عبد القادر سند 2401397 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة بدفرة 2008/07/01 ایمان السید دمحم على 2211097 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

ریاض اطفال- غنیم الشاذلى بدمشیت  2009/07/01 إیمان بكر علي الدیب 2215403 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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ریاض اطفال- حامد مرسى فرج  2009/07/01 ایمان حامد دمحم اسماعیل 1540585 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

محلة روح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 ایمان عبد الرحمن عبد الوھاب الخولى 2218732 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2008/03/01 ایمان عبد الفتاح دمحم  عیسى 2193700 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2008/03/01 ایمان عبد المنعم احمد مرزوق 2239494 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

ریاض اطفال- حامد مرسى فرج  2009/07/01 ایمان عبدالباسط عبدالرحمن عوف 1540567 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

الشھید محمود مرسى الحلوانى االبتدائیھ 2009/07/01 إیمان عبدالكریم دمحم عبدالجواد 2126643 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

٢نفیا  االبتدائیة الجدیدة رقم  2008/03/01 ایمان كمال الشافعى حماد 2206452 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

غنیم الشاذلى االبتدائیھ بدمشیت 2009/03/01 ایمان دمحم فتوح شواره 2205920 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

سیف الدولة االبتدائیة 2008/03/01 ایمان محمود عبدالعزیز صقر 861468 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیة المتمیزة للغات  2009/07/01 ایمان مسعد دمحم العریان 2348409 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 2009/03/01 أیمن السید بخاطره ابراھیم 856191 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

دمحم سعید العریان ع بنون 2002/05/01 ایناس دمحم سالمھ صباح 860099 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

دمحم عبد هللا غنیم االبتدائیھ م بشوبر/ ش 2009/03/01 بسمھ ابراھیم احمد طھ 2209827 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2008/07/01 بسمھ سامى سعید البسطویسى 2123623 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2005/09/16 بسمھ محمود عبدالخالق شعبان 855282 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

الشھیدأمین دمحم أمین الثاتویھ بدقره 2009/03/01 ثروت مصطفى عبد الحلیم موسى 1546149 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/03/01 جاكلین ابراھیم طھ عبادهللا 859583 كفـءكفـء3402011/09/06 دكتوراهمعلم
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ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 جاكلین عبد المالك یواقیم عبد المالك 2367918 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/03/01 جمال ابراھیم أحمد أبو جرز 2215133 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

ریاض اطفال - ٢نفیا االبتدائیة  2009/07/01 جمیلة ابراھیم دمحم خضر 2215541 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة 2008/03/01 جھاد احمد على ریان 1728987 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

سـبرباى ع المشتركة 2008/07/01 جیھان حسن حافظ العسال 2285965 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2009/03/01 جیھان دمحم السید الفقى 858204 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 2009/03/01 حسام ابراھیم خلیفة السید 859858 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

2007/07/29 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش حسام الدین دمحم نجیب عطیھ خطاب 860882 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 حسام سیداحمد راغب ابوزید 1541685 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/07/01 حمزة فرج دمحم الشاعر 2154066 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 حنان  عبد المنعم حسین جبریل 2216154 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

2008/03/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  حنان ابراھیم متولى قنصوة 1546244 كفـءكفـء3522011/03/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/03/01 حنان السید دمحم جدادة 2155949 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

ریاض اطفال- غنیم الشاذلى بدمشیت  2009/07/01 حنان صالح غنیم الشاذلي 2215393 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

١میت السودان االبتدائیة رقم  2007/09/16 حنان دمحمعبد الكریم عبد الفتاح الحلبى 860870 كفـءكفـء3552011/03/01 معلم

٢میت السودان االبتدائیة الحدیثة  2009/03/01 خالد السید دمحم عبده 2192938 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

٢نفیا  االبتدائیة الجدیدة رقم  2008/03/01 خدیجھ عبد المنعم احمد علم الدین 2206443 كفـءكفـء3572011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2633 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دفرة االعدادیة بنین 2008/07/01 دالیا السید الملیجى الفقى 2215964 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

صادق الرافعى  ث  العسكریة 2009/07/01 دالیا سالم دمحم عمر 2208276 كفـءكفـء3592011/07/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2008/07/01 دالیا شفیق وجیھ صالح 2399684 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 دالیا فتحى عبدالغنى سالم 1535349 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2007/09/26 دعاء البسیوني حسن الخطیب 2239484 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

السالم االبتدائیة بدفرة 2009/07/01 دعاء عبد النبى دمحم التمادى 2211398 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دعاء دمحم ابراھیم ابو الدھب 2222274 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 دعاء دمحم ابراھیم شلبى 1541787 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2007/09/22 دعاء دمحم علي خاطر 2156350 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

ریاض اطفال- النصر الرسمیة للغات  2007/04/05 دعاء مصطفى سامى محمود الجوھرى 2209056 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2009/03/01 دینا السعید محمود شوار ة 1557546 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 دینا السید سلیمان  زعفان 2358676 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

ریاض اطفال- ناصر بحى السالم  2009/07/01 دینا السید عبد الرحیم السید 2156503 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیة المتمیزة للغات  2009/07/01 دینا جرجس موسى جرجس 2386632 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2009/03/01 دینا سعد سلیمان عالم 2213004 كفـءكفـء3722011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2009/07/01 دینا ماھر أحمد عامر 2215130 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 دینا دمحم ابراھیم یونس 2246732 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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ریاض اطفال- ناصر بحى السالم  2009/07/01 دینا دمحم احمد ابو طالب 2156477 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2007/09/22 دینا دمحم البرنس فرج عمران 1547754 كفـءكفـء3762011/03/01 معلم

ریاض اطفال- دفرة االبتدائیة الجدیدة  2008/07/01 دینا محمود عبد العزیز الفقى 2389390 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

الشھیدأمین دمحم أمین الثاتویھ بدقره 2009/03/01 ذكي عاطف ذكي أبو شنب 2215140 كفـءكفـء3782011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 رامي السید مصطفى الصاوي 1557581 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 راندا عبد الحمید خلیل باشا دیاب 2331645 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 رانیا السید مصطفى سالمان 2240419 كفـءكفـء3812011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/03/01 رانیا عبد البدیع  دمحم الملوانى 2152790 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2007/09/23 رانیا عبد المنعم دمحم عمر 861081 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

الشیخ دمحم أبو العال البنا االبتدائیھ 2008/03/01 رانیا دمحم احمد النویھى 861501 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة 2009/03/01 رانیا دمحم أحمد الشین 2131531 كفـءكفـء3852011/03/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 رانیا دمحم فوزي كمال المالح 2154051 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

الشھید محمود مرسى الحلوانى االبتدائیھ 2007/09/24 رانیا دمحم دمحم سلیمان 861300 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

ریاض اطفال- دفرة االبتدائیة الجدیدة  2008/07/01 رباح نجاح على االشقر 2389367 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 ربیع دمحم سامى احمد غرابھ 2265605 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

ریاض اطفال - ١وحدة شوبر رقم  2009/07/01 رحاب ابراھیم دمحم القسطاوى 2194068 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

ریاض اطفال- محلة منوف  2008/03/01 رحاب احمد دمحم بھاء الدین 1539780 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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سیف الدولة االبتدائیة 2008/03/01 رحاب السید جابر عثمان 861209 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

دمحم عبد هللا غنیم االبتدائیھ م بشوبر/ ش 2008/03/01 رحاب داود عبدالحمید السبطاسى 861198 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

سعد زغلول ت أ االعدادیھ 2008/03/19 رحاب على احمد شاھین 2123668 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

ریاض اطفال- اخناواى االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 رحاب دمحم حسن حمیده 2262140 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

الشھید على عفت االبتدائیھ 2009/03/01 رشا ابراھیم عبد الحلیم تركي 860648 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2009/07/01 رشا الدسوقى دمحم شرف الدین 2203448 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

میت حبیش القبلیة ع المشتركة 2008/07/01 رشا عزیز علي حسن 2215428 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

االستقالل االبتدائیة 2009/03/01 رشا على سویف سویف 861234 كفـءكفـء3992011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2008/07/01 رشا فھمى صبحى بسطوروس 2206485 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 رشا دمحم عبدالغفار مرسى 861012 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

أ. كفر العراقى ع المشتركة ت 2007/07/22 رضا عطیة دمحم الجیار 860749 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

اخناوى ع المشتركة 2010/11/01 رضا على على النجریدى 1565471 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

دفرة االعدادیة بنین 2009/03/01 رضا فتحى دمحم ابو جرز 852554 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

سـبرباى ع المشتركة 2008/01/12 رضا دمحم عبدالمغني العناني 860571 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

طنطا الثانویة الكھربیة 2002/05/01 رمضان على دمحم الجندى 860122 كفـءكفـء4062010/09/05 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیة المتمیزة للغات  2008/07/01 رویدا عاصم عبد المجید حجازى 2386673 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة بالرجدیة١مصطفى ابوعیدة / ش  ریحاب فوزى مختار سلمان 860560 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2009/03/01 ریھام رشید یحیي حسن 2239467 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2009/07/01 ریھام مصطفى كامل ابراھیم 2192603 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2009/07/01 زینب احمد عبدالحمید حسین 2123652 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

دمحم عبد هللا غنیم االبتدائیھ م بشوبر/ ش 2008/03/01 زینب ربیع ابوالیزید الغریب 1535085 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2009/07/01 زینب على ریاض الصعیدى 2254799 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2009/03/01 زینب على زكریا على عبد هللا 2122677 كفـءكفـء4142011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة 2008/09/18 زینب فھمى عثمان شرشر 855332 كفـءكفـء4152011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الشھید الحلوانى بكنیسة دمشیت  2009/07/01 زینب مصطفي السید الشریف 2215585 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

أ االعدادیھ.الشھیدین جابر والبحیرى ت  2009/07/01 سارة حمدي إبراھیم مرسي 2247478 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

دمحم فریدع بنون 2008/03/01 سارة عبد المنعم عبد الحمید فرحات 1790960 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 ساره احمد سعید الصفتى 2362896 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2009/07/01 ساره حسن عبد اللطیف حموده 2194419 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

االتحاد االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 ساره دمحم شعبان عمار 2192768 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2009/07/01 سالى صالح السعید الزیات 2264458 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 سالى عالء الدین حافظ سالم 2246903 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/10/01 سامح دمحم حسن غریب 858190 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

العنانیة ع بنات 2009/07/01 سامح نادى طلیاوى منصور 2123674 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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الشھیدأمین دمحم أمین الثاتویھ بدقره 2009/07/01 سامى  صابر ابراھیم یوسف 2204478 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

دمحم سعید العریان ع بنون 2009/07/01 سامى ابو الیزید عبد اللطیف جمعھ 2192678 كفـءكفـء4272011/07/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2008/03/01 سحر عبد الرشید دمحم نوح 857352 كفـءكفـء4282011/03/01 معلم

كفر ابو داود االبتدائیة 2009/03/01 سحر عبد الغنى غنیم دمحم 2202373 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

شبشیرالحصةع المشتركة 2008/09/29 سحر كمال اطراد محیسن 1763117 كفـءكفـء4302011/03/01 معلم

ریاض اطفال- النصر بسبرباى  2009/07/01 سحر دمحم المندى الخولى 2376734 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

أ االبتدائیھ.الشھید دمحم البلتاجى ت 2007/09/03 سحر مرسى عبد الجواد المسلمانى 849790 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

كفر طرنة االبتدائیة 2008/07/01 سعاد دمحم نصر طھ 2256964 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

ریاض اطفال- شوبر المشتركة  2009/07/01 سعدیھ دمحم احمد عبد الحمید 2337641 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

السالم االبتدائیة بدفرة 2000/12/30 سعید دمحم حامد بحیرى 854603 كفـءكفـء4352010/03/29 معلم

كفر علوان  االبتدائیة 2008/07/01 سكینة دمحم احمد الشناوى 858977 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2008/07/01 سلوى محمود عبد الغنى محمود 2152782 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

الفصل الواحد بنواج 2008/09/16 سماح السید دمحم الشرقاوى 855514 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2009/03/01 سماح حسنین الورداني الجمل 1600476 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 سماح حسین حسین والى 2358677 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

التربیھ الفكریھ بالجالء ابتدائى 2008/07/01 سماح رمضان دمحم دمحم 2156487 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

٢میت السودان االبتدائیة الحدیثة  2002/05/01 سماح صالح السید بسیوني 1692229 كفـءكفـء4422010/09/05 معلم
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التربیھ الفكریھ بالجالء ابتدائى 2007/09/17 سماح عبد العال مصطفى القرشى 855992 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

الجالء الرسمیة المتمیزة ع  للغات 2008/07/01 سماح عبد هللا ابو الیزید دمحم 2177755 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیة المتمیزة للغات  2009/07/01 سماح عبد المنعم توفیق السید 2218680 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة 2009/03/01 سماح عبدالغني على فتح هللا 856496 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

ریاض اطفال- شوبر المشتركة  2008/07/01 سماح دمحم احمد عبدالحمید 1535202 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2007/09/22 سماح دمحم عادل یحیى جبر 858830 كفـءكفـء4482011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 سماح دمحم دمحم شلش 1567777 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

كفر طرنة االبتدائیة 2008/07/01 سمر دمحم نجیب فھمى سالمھ 2256982 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  سمر محمود رشدى باشا 1546253 كفـءكفـء4512011/03/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 سمیحة عزمى عبدهللا زھره 860802 كفـءكفـء4522011/03/01 معلم

ریاض اطفال- محلة منوف  2009/07/01 سناء دمحم فؤاد السقا 2331039 كفـءكفـء4532011/07/01 معلم

المنشاوى ع بنات 2005/10/29 سھا احمد فؤاد دمحم حسن 856225 كفـءكفـء4542011/03/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/04/01 سھام احمد عبد الوھاب یونس 2244574 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

میت حبیش القبلیة ع المشتركة 2008/03/01 سھام حسن محمود خلیفھ الشوره 1586723 كفـءكفـء4562011/03/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2008/07/01 سھام دمحم احمد البھاص 1541654 كفـءكفـء4572011/07/01 معلم

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2005/10/29 سوزان السعید دمحم موسى 2212515 كفـءكفـء4582011/03/01 معلم

2009/03/01 بمیت حبیش البحریة٢الشھید دمحم احمد خالف  سوزان خطاب دمحم خطاب 849761 كفـءكفـء4592011/03/01 معلم
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ریاض اطفال - ١الوحدة المجمعة بدفره  2009/09/23 سوزان عطیھ السید عبد اللطیف 2390162 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2010/03/01 سوزان دمحم فتحى عرابى 861158 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

2007/09/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش سوزان ناصف عبد هللا حسن 859144 كفـءكفـء4622009/09/06 معلم

سعد زغلول ت أ االعدادیھ 2009/07/01 سیمون دمحم عبدالحمید الصاوى 2123671 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2008/07/01 شفیقھ دمحم عبد السالم الوكیل 2291444 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2009/03/01 شیرین السید حسین یوسف 857005 كفـءكفـء4652011/03/01 معلم

میت السودان ع المشتركة 2007/09/19 شیرین حامد دمحم حارس 2203606 كفـءكفـء4662009/03/01 معلم

العنانیة ع بنات 2009/07/01 شیرین عبدالعاطى عرفان شعالن 2123672 كفـءكفـء4672011/07/01 معلم

2009/01/16 االبتدائیة بالرجدیة١مصطفى ابوعیدة / ش  شیم دمحم عبد العزیز الصایم 838008 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2009/03/01 شیماء احمد حلمى عامر 859191 كفـءكفـء4692011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2011/07/01 شیماء أیمن ھاشم مسودة 2393374 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

االصالح االبتدائیة 2008/07/01 شیماء حسین عبدالعزیز ابراھیم 2123617 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2007/09/16 شیماء عبد الخالق عبد المجید الخطیب 860231 كفـءكفـء4722009/09/06 معلم

نواج المشتركة االبتدائیة 2009/03/01 شیماء عبدالوھاب عبدالفتاح سعدة 2239558 كفـءكفـء4732011/03/01 معلم

دمحم سعید العریان ع بنون 2009/07/01 شیماء دمحم ابو الیزید العیسوى 2192697 كفـءكفـء4742011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 شیماء دمحم بدوى غریب 2333322 كفـءكفـء4752011/07/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2008/03/01 شیماء دمحم فتحى السید 2219086 كفـءكفـء4762011/03/01 معلم
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شـو بـر ع المشتر كة 2009/07/01 شیماء محمود ابراھیم عبد القادر 2202133 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

الجھاد االبتدائیة 2009/07/01 صفاء صالح احمد حسن 2192716 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 2009/03/01 طھ السید احمد شریف 857608 كفـءكفـء4792011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/03/01 عادل رمسیس معوض سرور 860696 كفـءكفـء4802011/03/01 معلم

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2008/10/05 عادل دمحم دمحم الفار 2152910 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

الجھاد االبتدائیة 2009/03/01 عادل نبیل الدمرداش یحى 859774 كفـءكفـء4822011/03/01 معلم

دفرة االعدادیة بنین 2009/03/01 عاطف ابراھیم الدسوقى عجیزه 2203134 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

ریاض اطفال- دمحم البلتاجى بدمشیت  2009/07/01 عائشة بسیونى حسن شاھین 2126635 كفـءكفـء4842011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 2009/03/01 عبدالغفار دمحم عبدالغفار عز 851142 كفـءكفـء4852011/03/01 معلم

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2007/11/14 عبیر السید عبد الرحمن على 2193232 كفـءكفـء4862011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الشھید على جابربخرسیت  2008/07/01 عبیر حسن حسین البحیرى 1541706 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 عبیر عاصم السید عبود 2358673 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2010/03/01 عبیر فوزي یوسف السید 849521 كفـءكفـء4892011/03/01 معلم

محلة منوف االعدادیھ بنات 2009/07/01 عزه ابو المكارم دمحم رزق 2211058 كفـءكفـء4902011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الحسین بن على بسبرباى  2008/07/01 عزه السید دمحم مطر 2146901 كفـءكفـء4912011/07/01 معلم

كفر ابو داود االبتدائیة 2008/03/01 عزه عبد المنعم دمحم صقر 1587857 كفـءكفـء4922011/03/01 معلم

ریاض اطفال - ١الوحدة المجمعة بدفره  2009/07/01 عزیزة السید محمود شرف 1541849 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 عزیزة حسین دمحم شاھین 861275 كفـءكفـء4942011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الشھید الحلوانى بكنیسة دمشیت  2011/07/01 عزیزه عبد هللا صادق صالح 1570329 كفـءكفـء4952011/07/01 معلم

الشھید حامد الصفتى االبتدائیھ 2009/03/01 عظیمھ فؤاد احمد العزب 1534786 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2009/07/01 عفاف أحمد فاروق دمحم موافى 2216114 كفـءكفـء4972011/07/01 معلم

عبدالحمید جاب هللا االبتدائیھ بالبابلى 2008/07/01 عال السید ابو العز دمحم ابو شنادي 2215562 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

دمحم سعید العریان ع بنون 2001/07/01 عالء عبد المجید ربیع عبد المجید 858569 كفـءكفـء4992009/01/28 معلم

االقباط ث بنین 2009/03/01 عالء دمحم العربي الششتاوي أحمد المغربي 846612 كفـءكفـء5002011/03/01 معلم

طنطا الثانویة الفنیة التجاریھ المشتركة بدفره 2009/07/01 على  عبد الكریم مكاوى دمحم 2301365 كفـءكفـء5012011/07/01 معلم

أ.عزبة المنسى ع المشتركة ت 2009/07/01 على حسن على دیاب 2249864 كفـءكفـء5022011/07/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2008/09/26 علي دمحم بدوي المحالوي 860794 كفـءكفـء5032011/03/01 معلم

ریاض اطفال - ٢وحدة شوبر  2009/07/01 علیاء على اسماعیل جادهللا 2265170 كفـءكفـء5042011/07/01 معلم

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2008/03/01 علیاء محمود دمحم ابو شوشة 861498 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

دمحم سعید العریان ع بنون 2008/07/01 علیاء محمود دمحم جعیصھ 2162757 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

2009/07/01 بمیت حبیش البحریة١الشھید دمحم احمد خالف  عماد السید دمحم عفر 1540768 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

2009/03/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش عماد صادق ابراھیم الطیار 1535274 كفـءكفـء5082011/03/01 معلم

الشھید فتحى عبدهللا الموافى االبتدائیھ 2009/03/01 عماد عبدالحى عطیھ راشد 1535284 كفـءكفـء5092011/03/01 معلم

٢نفیا  االبتدائیة الجدیدة رقم  2008/01/13 عمرو رجب نصر عیسى 860209 كفـءكفـء5102011/03/01 معلم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر ابو داود االبتدائیة 2009/03/01 عیشھ عبد الفتاح احمد شلبى 2202382 كفـءكفـء5112011/03/01 معلم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2009/07/01 غادة دمحم عبدالعزیز الجمال 2123675 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

الشھید مصطفى حشمت الجدیدة االبتدائیھ 2008/03/01 فاطمة احمد حامد بسیونى 860123 كفـءكفـء5132011/03/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 فاطمة الزھراء زكریا احمد یوسف 2123658 كفـءكفـء5142011/07/01 معلم

الرجدیة ع المشتركة 2003/10/01 فاطمة حمادة ابراھیم السنوسى 1546248 كفـءكفـء5152011/03/01 معلم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2008/07/01 فاطمة زكریا عبد الفتاح سرحان 2154084 كفـءكفـء5162011/07/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 فاطمة دمحم صالح أحمد متولي 2154082 كفـءكفـء5172011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.شھداء حصة شبشیر ت 2009/07/01 فاطمھ الزھراء بدران ریاض بدران 2193772 كفـءكفـء5182011/07/01 معلم

١میت السودان االبتدائیة رقم  2008/09/27 فاطمھ الصاوى ابو زید البرلسى 2193175 كفـءكفـء5192011/03/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2009/07/01 فاطمھ شفیع مختار حجازى 2282399 كفـءكفـء5202011/07/01 معلم

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  فاطمھ عبدالخالق الدسوقى الخرصاوى 2126709 كفـءكفـء5212011/07/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 فاطمھ فاروق صدیق نصار 2203387 كفـءكفـء5222011/07/01 معلم

میت حبیش القبلیة االبتدائیة 2009/03/01 فكریھ ابوالفتوح السید دبور 854385 كفـءكفـء5232011/03/01 معلم

محلة روح البلد االبتدائیھ 2008/03/01 فكیھھ مسعد الشناوىابراھیم الشافعى 857514 كفـءكفـء5242011/03/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/09/24 فھیمة دمحم اسماعیل الخولي 861267 كفـءكفـء5252011/03/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 فوزیة دمحم كریم الطناحي 860955 كفـءكفـء5262011/03/01 معلم

ملحق المعلمین االبتدائیة 2009/03/01 فیبى ناجى جرجس سالمھ 2216065 كفـءكفـء5272011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االستقالل االبتدائیة 2009/03/01 فیوال حنا میخائیل حنا 2189685 كفـءكفـء5282011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الجھاد االبتدائیھ  2009/07/01 كریمان منصور دمحم دمحم حجازى 2192749 كفـءكفـء5292011/07/01 معلم

دفرة االعدادیة بنین 2008/07/01 كریمھ عبد الفتاح ابراھیم شاھین 2203052 كفـءكفـء5302011/07/01 معلم

سعد زغلول ت أ االبتدائیھ 2009/07/01 لمیاء مصطفى مصطفى الفرماوى 2299623 كفـءكفـء5312011/07/01 معلم

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2008/09/23 لیلى عبد الرحمن احمد الدیب 854247 كفـءكفـء5322011/03/01 معلم

الشھید عطیة عبد المحسن االبتدائیة 2009/07/01 لیلى مصطفى دمحم عمران 1539941 كفـءكفـء5332011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیة المتمیزة للغات  2009/07/01 مارى مجدى سعد تادرس 2387079 كفـءكفـء5342011/07/01 معلم

صادق الرافعي الرسمیة االبتدائیة للغات 2008/05/30 محسن مدحت السید محمود 2156425 كفـءكفـء5352011/07/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 دمحم ابراھیم حسن عبده المصرى 2126702 كفـءكفـء5362011/07/01 معلم

االستقالل االبتدائیة 2008/09/23 دمحم احمد حسن اسماعیل 860941 كفـءكفـء5372011/03/01 معلم

السادات الثانویة المشتركة 2009/07/01 دمحم احمد دمحم بدوى 2203516 كفـءكفـء5382011/07/01 معلم

١وحدة شوبر االبتدائیة رقم  2008/10/16 دمحم احمد دمحم شتلھ 860782 كفـءكفـء5392009/09/08 معلم

صادق الرافعي الرسمیة االبتدائیة للغات 2009/03/01 دمحم البطال دمحم سیف 2154041 كفـءكفـء5402011/03/01 معلم

كفر علوان  االبتدائیة 2009/07/01 دمحم السید عبد القادر سالم 2394741 كفـءكفـء5412011/07/01 معلم

الشھید على عفت االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم زاھر ابراھیم احمدصبره 857370 كفـءكفـء5422011/03/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 دمحم سعید السنوسى دمحم 860943 كفـءكفـء5432011/03/01 معلم

عبد العظیم فرج القاضى االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم صالح دمحم عبد المنعم 1535188 كفـءكفـء5442011/03/01 معلم
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 دمحم طلعت دمحم حجازى 2203391 كفـءكفـء5452011/07/01 معلم

الشھید على عفت االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم عبد الحمید عبد هللا الصیفى 2203413 كفـءكفـء5462011/03/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2009/03/01 دمحم عبد العزیز المتولى عمار 861187 كفـءكفـء5472011/03/01 معلم

الرجدیة ع المشتركة 2009/07/01 دمحم عبد العزیز دمحم الشیخ 2192636 كفـءكفـء5482011/07/01 معلم

الشھید فتحى عبدهللا الموافى االبتدائیھ 2008/10/09 دمحم عبد المنعم دمحم الفضالى 2146164 كفـءكفـء5492011/03/01 معلم

منشأة االوقاف االبتدائیة 2009/03/01 دمحم عبدالھادى حلمى غرابھ 2211858 كفـءكفـء5502011/03/01 معلم

الشھید فتحى عبدهللا الموافى االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم على ریاض كریم 2208298 كفـءكفـء5512011/03/01 معلم

احمد مصطفى قندیل االبتدائیة بكفر عصام 2009/03/01 دمحم على عثمان هللا جابر 2146839 كفـءكفـء5522011/03/01 معلم

دفرة االعدادیة بنین 2009/07/01 دمحم دمحم عبد التواب  عماره 2192891 كفـءكفـء5532011/07/01 معلم

سـبرباى ع المشتركة 2008/05/11 دمحم دمحم عید عبد هللا فوده 2192619 كفـءكفـء5542011/07/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2009/07/01 دمحم مصطفي دمحم غیتھ 2156547 كفـءكفـء5552011/07/01 معلم

التربیھ الفكریھ بالجالء ابتدائى 2011/03/01 محمود ابراھیم محمود عشماوى 859445 كفـءكفـء5562011/03/01 معلم

2009/03/01 بمیت حبیش البحریة١الشھید دمحم احمد خالف  محمود احمد على عبده خضر 1540713 كفـءكفـء5572011/03/01 معلم

محلة منوف االعدادیھ بنون 2009/07/01 محمود احمد محمود راشد 2203113 كفـءكفـء5582011/07/01 معلم

سید یوسف ع بنون 2009/03/01 محمود دمحم دمحم الجرزة 858963 كفـءكفـء5592011/03/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2008/01/19 مدحت السید طاھر الحنفي 850348 كفـءكفـء5602011/03/01 معلم

ریاض اطفال- غنیم الشاذلى بدمشیت  2008/07/01 مدیحة عبد السمیع دمحم عبد العال 2215412 كفـءكفـء5612011/07/01 معلم
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2008/03/01 مرفت طھ محمود الشرمببلي 846760 كفـءكفـء5622011/03/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/03/14 مروة احمد عیسى الھمشرى 1634770 كفـءكفـء5632011/03/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2009/03/01 مروة رضا الدمحمى ابراھیم 2243164 كفـءكفـء5642011/03/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2008/07/01 مروة سید دمحم وادي 2156383 كفـءكفـء5652011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2008/07/01 مروة عبد المنعم عبد الحي البیطار 1535149 كفـءكفـء5662011/07/01 معلم

ملحق المعلمین االبتدائیة 2009/03/01 مروة دمحم عبد الفتاح عثمان 2239417 كفـءكفـء5672011/03/01 معلم

عزبة المدرسة االبتدائیة 2009/07/01 مروه سعید دمحم جمال الدین 2225250 كفـءكفـء5682011/07/01 معلم

الجالء الرسمیة المتمیزة ع  للغات 2008/03/01 مروه سعید دمحم عبد االقوى محسن 860668 كفـءكفـء5692011/03/01 معلم

النصر الرسمیة االبتدائیھ للغات 2007/04/08 مروه صالح عبد ربھ سافوح 2211434 كفـءكفـء5702011/07/01 معلم

الشھید حامد الصفتى االبتدائیھ 2008/03/01 مروه عبد هللا ابو الیزید احمد قندیل 2215114 كفـءكفـء5712011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 مروه عبد الواحد احمد ابو زید 2333418 كفـءكفـء5722011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/03/01 مروه فتحى عبداللطیف الدسوقى جاد 2232772 كفـءكفـء5732011/03/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2008/07/01 مروه دمحم عطیھ داود 2265645 كفـءكفـء5742011/07/01 معلم

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2007/10/07 مروه محمود عبد الحمید حسن 1542214 كفـءكفـء5752011/03/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2008/10/29 مروى العیسوى دمحم القط 861675 كفـءكفـء5762011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 مروى عبد الرحمن  احمد الشافعى 2358680 كفـءكفـء5772011/07/01 معلم

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2008/03/01 مریم فوزى برسوم تادرس 1558051 كفـءكفـء5782011/03/01 معلم
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

١میت السودان االبتدائیة رقم  2007/09/18 مریم مسعد حلیم حنا 2131544 كفـءكفـء5792011/07/01 معلم

الشھید عطیة عبد المحسن االبتدائیة 2008/03/01 مشیرة نجیب دمحم شاھین 860676 كفـءكفـء5802011/03/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2009/03/01 مصطفى  داود مصطفى داود 2215827 كفـءكفـء5812011/03/01 معلم

ابو بكر التجاریة للبنات 2009/07/01 مصطفى على النبوى ابو زید 2401915 كفـءكفـء5822011/07/01 معلم

عبد العظیم فرج القاضى االبتدائیھ 2009/03/01 مصطفى دمحم شفیق البلتاجي 1535207 كفـءكفـء5832011/03/01 معلم

2009/03/01 االبتدائیة بالرجدیة١مصطفى ابوعیدة / ش  مصطفى یوسف السید عبدالرحمن 1539997 كفـءكفـء5842011/03/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 معتز دمحم عزب الدھشان 2246642 كفـءكفـء5852011/03/01 معلم

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  مالك منیر نسیم غالى 2126722 كفـءكفـء5862011/07/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2008/07/01 منار دمحم عطیھ المقدم 2123620 كفـءكفـء5872011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/07/01 منال ابراھیم عطیھ عوض الشناوى 2362885 كفـءكفـء5882011/07/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/07/01 منال ابراھیم دمحم شرابیة 2154068 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

المر شدى عمرع المشتركة 2008/07/01 منال امام ابراھیم البدیوى 2215932 كفـءكفـء5902011/07/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2008/03/01 منى ابراھیم عبدالسالم الوكیل 2219085 كفـءكفـء5912011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 منى احمد فؤاد دمحم سالم 2358678 كفـءكفـء5922011/07/01 معلم

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2008/03/01 منى بدوى عبده االقطع 860919 كفـءكفـء5932011/03/01 معلم

ابراھیم القصراوى االبتدائیة 2009/03/01 منى حمدى صالح صالح 855592 كفـءكفـء5942011/03/01 معلم

المنشاوى ع بنات 2009/07/01 منى فتحى على ابراھیم 2216172 كفـءكفـء5952011/07/01 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2009/03/01 منى دمحم عنتر عامر 1565327 كفـءكفـء5962011/03/01 معلم

ریاض اطفال- محلة روح الجدیدة  2009/07/01 منى دمحم مصطفى السعدني 1544678 كفـءكفـء5972011/07/01 معلم

المر شدى عمرع المشتركة 2009/07/01 مني أحمد إبراھیم شحاتة 2154086 كفـءكفـء5982011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2008/07/01 مني فھمي عبد الحلیم یحیي 2215122 كفـءكفـء5992011/07/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2009/07/01 مھا ابراھیم عبد الرحیم سالمان 1546247 كفـءكفـء6002011/07/01 معلم

عبد هللا بن الزبیر االبتدائیھ 2007/09/22 مھا دمحم شعبان سالم 861766 كفـءكفـء6012011/03/01 معلم

ریاض اطفال- صادق الرافعي الرسمیة للغات  2009/07/01 مھا دمحم فھمى دمحم 2327869 كفـءكفـء6022011/07/01 معلم

٢میت السودان االبتدائیة الحدیثة  2009/03/01 مؤمن رمضان سعد شھاب 1539917 كفـءكفـء6032011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 مى  دمحم دمحم عویضھ 2358671 كفـءكفـء6042011/07/01 معلم

دمحم الخولى االبتدائیھ بسبرباى 2007/09/16 مى على عبد الحكیم وفاء 830798 كفـءكفـء6052011/03/01 معلم

ریاض اطفال- حامد مرسى فرج  2009/07/01 مى مصطفى دمحم القاضى 1540554 كفـءكفـء6062011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2007/03/20 مي صبري السید عامر 2215131 كفـءكفـء6072011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 2009/03/01 مي دمحم ابراھیم احمد 861574 كفـءكفـء6082011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/03/01 نادیة السید دمحم عویس 861553 كفـءكفـء6092011/03/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بطنطا 2008/09/17 نادیة عادل حسن اسماعیل 860957 كفـءكفـء6102011/03/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2008/07/01 نادیھ على دمحم رجب 2123654 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

ریاض اطفال- احمد مصطفى قندیل االبتدائیة  2008/07/01 ناھد خلیفھ خلیفھ دمحم خلیفھ 1547743 كفـءكفـء6122011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نفیا ع المشتركة 2009/03/01 نجالء أحمد سعد أحمد 859123 كفـءكفـء6132011/03/01 معلم

السیدة رقیة االعدادیھ المشتركھ 2008/03/01 نجالء فتحى عبد هللا عبد الواحد 1706604 كفـءكفـء6142011/03/01 معلم

طنطا الثانویة الكھربیة 2002/05/01 نجالء فتحي دمحم النباص 1693645 كفـءكفـء6152009/01/28 معلم

أ االبتدائیة.عزبة المنسى ت 2009/07/01 نجالء محمود السید محمودحجر 2152511 كفـءكفـء6162011/07/01 معلم

دمحم فریدع بنون 2008/07/01 نجوان ابو الیزید مدنى موسى 2192543 كفـءكفـء6172011/07/01 معلم

ریاض اطفال- عزبة العمارة  2009/08/21 نجوى ابراھیم احمد ابراھیم 2350277 كفـءكفـء6182011/07/01 معلم

العنانیة ع بنات 2009/07/01 نجوى السید احمد عبدالعال 2194314 كفـءكفـء6192011/07/01 معلم

الرجدیة ع المشتركة 2009/07/01 نجوى عبد الرحمن عقل  عبد الرازق 2217782 كفـءكفـء6202011/07/01 معلم

ریاض اطفال - ١وحدة شوبر رقم  2009/07/01 نرمین المغاورى مصطفى ابو دیھ 2194085 كفـءكفـء6212011/07/01 معلم

الشھید على عفت االبتدائیھ 2008/07/01 نرمین بشرى سلیمان حنا 2203405 كفـءكفـء6222011/07/01 معلم

ریاض اطفال- ناصر بحى السالم  2008/07/01 نرمین دمحم علي البنداري 2156515 كفـءكفـء6232011/07/01 معلم

الجالء الرسمیة االبتدائیھ للغات 2009/03/01 نزیھ یحیى عبدالغنى الدھشان 860558 كفـءكفـء6242011/03/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2007/09/12 نسرین احمد السعید حسین خطاب 1558036 كفـءكفـء6252011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2009/07/01 نسمھ ابراھیم عز الدین دمحم الزغبى 2400278 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

الشھید مصطفى حشمت الجدیدة االبتدائیھ 2009/02/10 نشأت دمحمى دمحم العبد 858803 كفـءكفـء6272010/11/14 معلم

عزبة المدرسة االبتدائیة 2007/09/18 نشوى بسیوني سید احمد عالم 860509 كفـءكفـء6282011/03/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2008/07/01 نشوي صبحي صالح األشقر 2215152 كفـءكفـء6292011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2008/03/01 نظیرة مسعود السید غالى 861395 كفـءكفـء6302011/03/01 معلم

اخناوى ع المشتركة 2009/07/01 نعمة  بیومى بیومى حداده 2224991 كفـءكفـء6312011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2009/07/01 نھال عزت عبد اللطیف الدقن 860453 كفـءكفـء6322011/07/01 معلم

ریاض اطفال- حامد مرسى فرج  2009/07/01 نھلة السید عبدالفتاح عمران 1540541 كفـءكفـء6332011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2009/03/01 نھلھ حمدى فؤاد حجاب 1541870 كفـءكفـء6342011/03/01 معلم

دمحم فریدع بنون 2008/07/01 نھلھ رمزى عبد الحمید الششتاوى 2237435 كفـءكفـء6352011/07/01 معلم

شھداء حصة شبشیر الثانویھ المشتركھ 2008/07/01 نھى الشافعى عبد الفتاح عینر 2335142 كفـءكفـء6362011/07/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2007/09/29 نھى دمحم شمخ دحروج 2240440 كفـءكفـء6372011/03/01 معلم

٢اخناواى االبتدائیة رقم  2007/10/08 نوال على مصطفى ابراھیم 856049 كفـءكفـء6382011/03/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/03/01 نورة اسماعیل ابراھیم داود 854147 كفـءكفـء6392011/03/01 معلم

الوحدة المجمعة االبتدائیھ بدفرة 2011/03/01 نورة لطفى عبد الرازق عوض 2246846 كفـءكفـء6402011/03/01 معلم

االصالح االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 نیللي دمحم عبد الغفار مرسي 1557682 كفـءكفـء6412011/07/01 معلم

2009/07/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  ھالھ فؤاد یوسف ربیع 2126837 كفـءكفـء6422011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الشھید على عفت  2008/07/01 ھالھ دمحم حلمى السید 2327878 كفـءكفـء6432011/07/01 معلم

ناصر االبتدائیة بطنطا 2009/03/01 ھانى جمال عبد الحلیم یس 861177 كفـءكفـء6442011/03/01 معلم

اخناوى ع المشتركة 2008/01/13 ھاني السید عبد العزیز ظن 1687737 كفـءكفـء6452011/03/01 معلم

ملحق المعلمین االبتدائیة 2009/03/01 ھاني دمحم صالح السید 2155948 كفـءكفـء6462011/03/01 معلم
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شرق طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 ھایدى جمال دمحم رضوان 2358672 كفـءكفـء6472011/07/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2008/07/01 ھایدى عبد السمیع دمحم جمیل 2282401 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2008/03/01 ھبة عبدالمغنى مصطفى السعدنى 1541904 كفـءكفـء6492011/03/01 معلم

أ.عـبد العـظـیم الـقاضى ع المشتركة ت 2009/07/01 ھبة مصطفي علي خالف 2154089 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2008/07/01 ھبھ  عبد الوھاب السید الخطیب 2333301 كفـءكفـء6512011/07/01 معلم

الجمعیة الخیریة االسالمیة ع بنون 2009/07/01 ھبھ إبراھیم سعید رضوان البربري 2206332 كفـءكفـء6522011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2008/03/01 ھبھ احمد عبدالشافى حسن 861091 كفـءكفـء6532011/03/01 معلم

سعد زغلول ت أ االعدادیھ 2007/09/18 ھبھ السید ابراھیم غنیم 860487 كفـءكفـء6542011/03/01 معلم

الجالء الرسمیھ ع  للغات 2008/07/01 ھبھ هللا نبیل أحمد ھنداوى 2216177 كفـءكفـء6552011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح االبتدائیة المشتركة  2009/07/01 ھبھ جمال الدین السید نصیر 2240578 كفـءكفـء6562011/07/01 معلم

ریاض اطفال - ٢میت السودان الحدیثة  2008/07/01 ھبھ حافظ ابو العزم االدیب 1565460 كفـءكفـء6572011/07/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2008/07/01 ھبھ سمیر حامد القزاز 2265642 كفـءكفـء6582011/07/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2008/07/01 ھبھ صالح توفیق دمحم دمحمالدفراوى 861293 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

دفرة االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 ھدى حامد دمحم عثمان 859483 كفـءكفـء6602011/03/01 معلم

2008/03/01 االبتدائیة بالرجدیة٢مصطفى ابو عیدة / ش  ھدى دمحم عبد الفتاح مسلم 1546250 كفـءكفـء6612011/03/01 معلم

سعید القدح االبتدائیة بنواج 2009/03/01 ھدیر عبدالرحمن عبدالرحمن فاید 2205925 كفـءكفـء6622011/03/01 معلم

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2006/09/30 ھشام عزت محمود المبیض 1565427 كفـءكفـء6632011/03/01 معلم
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ریاض اطفال- احمد مصطفى قندیل االبتدائیة  2008/07/01 ھمت مصطفى السید العفیفى 2338146 كفـءكفـء6642011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2008/07/01 ھمت مصطفي دمحم اسماعیل 2215124 كفـءكفـء6652011/07/01 معلم

نواج المشتركة االبتدائیة 2009/07/01 ھناء احمد حامد فاید 2350522 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

ریاض اطفال-  شبشیر الحصة المشتركة  2008/07/01 ھناء عبدالقادر عبدالرزاق الھب 1541668 كفـءكفـء6672011/07/01 معلم

ریاض اطفال- اخناواى االبتدائیة المشتركة  2008/07/01 ھناء كامل حامد الشرقاوي 2154075 كفـءكفـء6682011/07/01 معلم

محلة روح االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 ھناء نادر مصطفى عید 2222222 كفـءكفـء6692011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/09/23 ھند ابراھیم بدوى عبد الحلیم 861379 كفـءكفـء6702011/03/01 معلم

سعد زغلول االبتدائیة 2008/03/01 ھند احمد دمحم الغلبان 2222255 كفـءكفـء6712011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/03/01 ھند نبیل عفیفي ابو العال 1561155 كفـءكفـء6722011/03/01 معلم

ریاض اطفال- عزبة العمارة  2009/07/01 ھنیة دمحم حماد محمود 1535261 كفـءكفـء6732011/07/01 معلم

ریاض اطفال- عبد هللا بن الزبیر  2011/07/01 ھویدا  یحیى ابراھیم الخطیب 2308578 كفـءكفـء6742011/07/01 معلم

2009/03/01 بمیت حبیش البحریة٢الشھید دمحم احمد خالف  ھیثم محمود السید دمحم عبد الرحمن 859777 كفـءكفـء6752011/03/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 وائل  مصطفى عبد الرحیم ابو الروس 2267403 كفـءكفـء6762011/07/01 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة 2008/02/12 وائل أبو الیزید دمحم عناني 2215147 كفـءكفـء6772011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2008/09/17 وائل حسین فرج دمحم 860572 كفـءكفـء6782011/03/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2008/03/01 وداد محمود عثمان الحلو 2215102 كفـءكفـء6792011/03/01 معلم

ریاض اطفال- شبشیر بنین  2009/07/01 ودیده موسى عبد المعطى عدس 2383512 كفـءكفـء6802011/07/01 معلم
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شبشیر الحصة االبتدائیة بنین 2009/07/01 ورده خلیل حسنین فرج 850611 كفـءكفـء6812011/07/01 معلم

المنشاوى ع بنات 2008/07/01 وفاء سامى رمضان رشوان 2218313 كفـءكفـء6822011/07/01 معلم

الحسین بن على االبتدائیھ بسبرباى 2007/09/01 وفاء عبدالحفیظ احمد مفتاح 855580 كفـءكفـء6832011/03/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2008/07/01 وفاء على دمحم العجمى 2362886 كفـءكفـء6842011/07/01 معلم

شبشیر الحصة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 وفاء دمحم ابراھیم شلبى 2225906 كفـءكفـء6852011/07/01 معلم

الزھراء ع بنات 2009/07/01 والء  زین العابدین سالم احمد 2292229 كفـءكفـء6862011/07/01 معلم

ریاض اطفال- شبشیر بنین  2008/07/01 والء  عبد الخالق عباس عویس 2282398 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

ریاض اطفال- صادق الرافعي الرسمیة للغات  2009/07/01 والء دمحم جبر الحناوى 2327800 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

2009/03/01 بمحلة منوف االبتدائیة١رضا دمحم الحویحى رقم / ش والء دمحم عطیھ الطویل 1539829 كفـءكفـء6892011/03/01 معلم

شبشیرالحصةع المشتركة 2009/07/01 ولید مطاوع اسماعیل مطاوع بدران 861645 كفـءكفـء6902011/07/01 معلم

الشھید دمحم احمد جعیصھ ت أ االبتدائیھ 2009/07/01 یاسر ابراھیم فتوح ابراھیم سمك 858526 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

ریاض اطفال- الجالء الرسمیھ للغات  2008/07/01 یاسمین دمحم عبدالمنعم دمحماسماعیل جداده 2215119 كفـءكفـء6922011/07/01 معلم

ریاض اطفال- االصالح الجدیدة  2009/03/01 یاسمین محمود عبدالعزیز الفقى 1558013 كفـءكفـء6932011/03/01 معلم

ریاض اطفال- سعد زغلول ت أ  2008/07/01 یاسمین محى الدین دمحم سعید عبد الفتاح 2396158 كفـءكفـء6942011/07/01 معلم

سـبرباى ع المشتركة 2009/03/01 یسرا دمحم على جودة 861327 كفـءكفـء6952011/03/01 معلم

الشھید دمحم كامل نور االعدادیھ 2008/07/01 یسرا ممدوح عباس الشلبى 861296 كفـءكفـء6962011/07/01 معلم
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دیرب ھاشم االبتدائیة 2011/07/01 احمد فتحى عبدالعزیز  ابو موسى 2317776 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

محلة القصب االبتدائیة 2011/07/01 اخالص صالح الغریب ابوخالد 2399844 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

الجمعیة ع بنون 2011/07/01 اسماء جالل احمد عبدالنبى السراجى 2387000 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

السید الحفناوى بدمتنو 2011/07/01 اسمھان السید توفیق ابوشعیشع 2400070 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

محلة القصب االبتدائیة 2011/07/01 امانى البیلى حسب هللا طھ 2399699 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

القیصریة االبتدائیة 2011/07/01 امانى صالح دمحم عبدالرحمن 2161523 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 امانى محسن عبدالسالم عبدالجواد 2275743 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

میت السراج الثانویة 2011/07/01 ایمان  السید عرفھ احمد جوده 2382985 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

أ.الشھیدى ت 2011/07/01 ایمان  محمود ابراھیم عبدالواحد 2383182 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

السادات الثانویة بنین بالمحلة 2011/07/01 ایمان عزب متولى مسعود 2394532 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 بسمھ عبدالسالم احمد الغزالى 2396380 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

١الوعى القومى التجریبیة  2011/07/01 بسمھ فایز راتب دمحم عمر 2265472 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

المدرسة التجریبیة االبتدائیة 2011/07/01 بسنت دمحم سید احمد الجندى 2396597 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

حسین اسماعیل عطا بدیرب ھاشم 2011/07/01 تقوى حسن دمحم صیام 2364757 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

عبد المجید سلیم االبتدائیة 2011/07/01 جاكلین سامى سعد بولس 2394390 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

ابو النجاة االبتدائیة 2011/07/01 حسام دمحم العشرى المسیرى 2390834 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 السالم االبتدئیة  بمحلھ ابو على حماده سلیمان  احمد قندیل 2217009 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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صقر قریش 2011/07/01 حنان كمال انور العبد 2274938 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

التربیة الفكریة بالمحلة 2011/07/01 دعاء السعید السعید العنانى 2371050 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 الرسمیة لغات  بالراھبین دعاء عصام دمحم الفقى 2396629 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

النصر االبتدائیة ببطینة 2011/07/01 رانیا عبدالسالم احمد البلتاجى 2265469 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 سالى سمیر بنایوتى مسیحھ 2261628 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

سنبارة االبتدائیة 2011/07/01 سماح ربیع ابراھیم الدسوقى 2396667 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

بنات محب االبتدائیة 2011/07/01 سمر  احمد حامد ابو ھرجھ 2385502 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

خالد بن الولید التجاریة لبنات بدمرو 2011/07/01 سمر صالح محمود ابراھیم 2397912 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

السیدة خدیجة ع بنات 2011/07/01 شامھ رجب على  السید 2198396 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

الحاج یوسف الحق بالشھیدى 2011/07/01 شیماء جمال بدیر عطیھ شعیشع 2373571 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

االمل للصم وضعاف السمع 2011/07/01 طارق عبدالمنعم السعید الكیرة 2359245 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

الكحكى االبتدائیة 2011/07/01 عبدهللا حمدى السعید االدیب 2391177 كفـءكفـء292011/07/01 أمین مكتبة

زید بن ثابت االبتدائیة 2011/07/01 عبیر السعید حسن البھنسى 2396511 كفـءكفـء302011/07/01 أمین مكتبة

ابو العینین قادوس االبتدائیة 2011/07/01 عماد الدین الدسوقى دمحم  دمحم درویش 2387208 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

أ.فـتحى الشو كى المشتركة ت/ش 2011/07/01 فاطمھ دمحم على عبدالمعبود 2274941 كفـءكفـء322011/07/01 أمین مكتبة

محى الدین االبتدائیة 2009/07/01 فؤاده محمود احمد  العبد 2398466 كفـءكفـء332011/07/01 أمین مكتبة

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2009/07/01 فیبى فرید ودیع ملك 2265468 كفـءكفـء342011/07/01 أمین مكتبة
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أ.دخمیس ت 2011/07/01 ماجدة السعید دمحم السعید 2366838 كفـءكفـء352011/07/01 أمین مكتبة

زكى ھشام ع ببشبیش بنات 2011/07/01 مایسھ عبدالمنعم عبدالحى البسطویسى 2384991 كفـءكفـء362011/07/01 أمین مكتبة

مصطفى كامل المھنیھ بنین 2011/07/01 دمحم السید دمحم مھران 2256458 كفـءكفـء372011/07/01 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود عبدالمقصود ابراھیم وھدان 2283006 كفـءكفـء382011/07/01 أمین مكتبة

مدرسة محلة حسن ث المشتركة 2011/07/01 مروة عصام رفعت حموده 2262181 كفـءكفـء392011/07/01 أمین مكتبة

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 مروه  عبدالنبى السید التالوى 2167570 كفـءكفـء402011/07/01 أمین مكتبة

الجمعیة ع بنون 2011/07/01 مروه جمیل متولى الرشیدى 2366835 كفـءكفـء412011/07/01 أمین مكتبة

القیصریة ع المشتركة 2011/07/01 مروه حماد حماد الدرینى 2396538 كفـءكفـء422011/07/01 أمین مكتبة

میت السراج المتكاملة االبتدائیة 2011/07/01 مروه عبدالعزیز بدیر على طھ 2398069 كفـءكفـء432011/07/01 أمین مكتبة

الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/07/01 مروه عبدالمعطى عبدالقادر المغربى 2397973 كفـءكفـء442011/07/01 أمین مكتبة

محلة حسن ع بنات 2011/07/01 مروه عماد عبدالقادر الششتاوى 2261643 كفـءكفـء452011/07/01 أمین مكتبة

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 مروه دمحم حمدى شكرى 2383157 كفـءكفـء462011/07/01 أمین مكتبة

ابراھیم مكاوى االبتدائیة بشبیش 2011/07/01 مریم یوسف بانوب عطیھ 2261622 كفـءكفـء472011/07/01 أمین مكتبة

الكحكى االبتدائیة 2011/07/01 منى السعید عبدهللا الشیتانى 2397992 كفـءكفـء482011/07/01 أمین مكتبة

جول جمال االبتدائیة ببشبیش 2011/07/01 مھا السید عطیھ عبدالسالم 2267179 كفـءكفـء492011/07/01 أمین مكتبة

ناصر االبتدائیة ببشبیش 2011/07/01 مى صالح عبدالمجید داود 2384995 كفـءكفـء502011/07/01 أمین مكتبة

ورقة بن نوفل االبتدائیة 2011/07/01 نجالء عبدالسالم دمحم الصفطاوى 2276501 كفـءكفـء512011/07/01 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میت السراج ع المشتركة المتكاملة 2011/07/01 نعمھ دمحم یونس ابراھیم 2396660 كفـءكفـء522011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء االبتدائیة بعطاف 2011/07/01 نفین احمد حسن عبدهللا 2399640 كفـءكفـء532011/07/01 أمین مكتبة

 الشھید رقیب اول یحیى عبدالفتاح سید احمد 
عبدالفتاح

2011/07/01 نھا دمحم السید شعبان 2351299 كفـءكفـء542011/07/01 أمین مكتبة

محلة حسن ع بنون 2011/07/01 نورا دمحم المرسى شیشى 2286120 كفـءكفـء552011/07/01 أمین مكتبة

المسلم ع للبنین 2011/07/01 نیفین  دمحم فیروزشاة الشناوى 2143170 كفـءكفـء562011/07/01 أمین مكتبة

التوفیق االبتدائیة للبنات 2009/07/01 ھبھ جالل السید سرور 2262167 كفـءكفـء572011/07/01 أمین مكتبة

میت السراج ع المشتركة المتكاملة 2011/07/01 ھبھ عبدالعزیز صالح االخرج 2246851 كفـءكفـء582011/07/01 أمین مكتبة

الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/07/01 والء احمد عادل دمحم شاھین 2386885 كفـءكفـء592011/07/01 أمین مكتبة

السیدةزینب الثانویة للبنات 1994/09/01 دالیا عبد الصمد دمحم منیسى 840030 كفـءكفـء602012/07/17 دكتوراهأخصائى صحافة واعالم أول  أ

الجمعیة ع بنون 2011/07/01 احمد سمیر احمد سلیمان 2287483 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت السراج الثانویة 2011/07/01 ام الخیر المغازى دمحم العزب 2246763 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محلة ابو على الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 امانى دمحم عبدالعظیم الصراط 2245498 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المسلم ع للبنین 2011/07/01 ایمان دمحم احمد سلیمان 2286128 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایناس بسیونى محمود بالل 2237099 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة محلة حسن االبتدائیة 2011/07/01 ایھ دمحم المتولى كامل 2367463 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الحسن الحسین االبتدائیة 2011/07/01 تامر مجدى ابو الفتوح الصعیدى 2261619 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محى الدین االبتدائیة 2011/07/01 تحیھ السید ابراھیم  صالح 2402044 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١الوعى القومى التجریبیة  2011/07/01 حسین حسین دمحم الدمیاطى 2353364 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الرحمن بن عوف 2011/07/01 دالیا زكریا مسعد عبداللطیف 2265464 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/07/01 دالیا صالح دمحم صالح 2144044 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الثانویة بنین بالمحلة 2011/07/01 دالیا عماد على المصرى 2145986 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محلة ابو على الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء السید على شعالن 2309900 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.دخمیس ت 2011/07/01 دعاء الششتاوى دمحم احمد 2367793 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عادل غانم االبتدائیة 2011/07/01 رحاب سمیر احمد غانم 2251458 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

البنوان ع المشتركة 2011/07/01 رحاب فرج احمد الطرینى 2354043 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ورقة بن نوفل االبتدائیة 2011/07/01 رشا السید عنتر الحنش 2142514 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بنات محب االبتدائیة 2011/07/01 رشا دمحم حسن ارواش 2385518 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عادل غانم االبتدائیة 2011/07/01 ساره ابراھیم كامل شاھین 2251124 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

القیصریة ع المشتركة 2011/07/01 سامیھ راغب السید عبدهللا 2396535 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محلة أبو على ع بنات 2011/07/01 سامیھ مختار عبدالقادر عمیر 2238840 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 السیدة زینب ع بنات سعاد سالمھ سعد ابو سلطان 2351883 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت السراج ع المشتركة المتكاملة 2011/07/01 سعدیھ السعید عبدالغنى السید 2256472 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 سمیره عماد فرید محرز 2159293 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 سناء  عصام بدیر الرجبى 2378039 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عمر الفاروق الثانویةالتجاریة ببشبیش 2011/07/01 شرین  السید حامد حامد مصطفى 2195138 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت السراج ع المشتركة المتكاملة 2011/07/01 شھیرة السعید عبدالغنى الحایس 2256484 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فریداالبتدائیة 2011/07/01 شیماء حسن  عبدالغنى  عبدالرحمن 2209459 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 شیماء عبدالعاطى على  عمر 2167637 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المحلة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
)الكبرى الفنیة 

2011/07/01 عبیر عبدالمحسن عبدالعزیز البدالى 2396678 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ بالعثمانیة.فتحى الشوكى ت 2011/07/01 عطیات رضا اسماعیل دمحم السید 2264538 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 عال محمود على راجح 2211300 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فصول محلھ حسن التجاریھ 2011/07/01 كریمھ جاد عبدالقادر احمد 2399308 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.عبدالفتاح الجعفراوى ت 2011/07/01 ماجده منصور على راضى 2292072 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل ع بنون 2011/07/01 دمحم السید الششتاوى السید 2139958 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت السراج المتكاملة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم طھ احمد محمود ھیكل 2195008 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/07/01 دمحم على محمود الخرویلى 2191525 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/07/01 دمحم فرج  دمحم رضوان 2198361 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 السالم االبتدئیة  بمحلھ ابو على دمحم فرج عبدالرحمن المنیاوى 2267181 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشراكى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم دمحم سلیمان غازى 2399571 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 محمود ابوالسعود كامل عوض 2143827 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء بمنشأة االمراء 2011/07/01 مرفت حمدى على ابوزید 2390208 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

صالح سالم االبتدائیة 2011/07/01 مروه دمحم ابوبكر عبدالقوى على 2168587 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١خلفاء اللیثى االبتدائیة رقم  2011/07/01 مریم مصطفى حسین حسنین 2396694 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المحلة ( الثانویة الفنیة للتعلیم والتدریب المزدوج 
)الكبرى الفنیة 

2011/07/01 منار جمال عبدالفتاح عامر 2167278 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة ببطینة 2011/07/01 مھا دمحم عبدالباقى على 2400063 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محلة حسن ع بنون 2011/07/01 مھا مراد عبدالعزیز دوالى 2193513 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الرحمن بن عوف 2011/07/01 میاده دمحم توفیق على داود 2390243 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زید بن ثابت االبتدائیة 2011/07/01 نھى محمود السید الجمیزى 2214234 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الحسن الحسین االبتدائیة 2011/07/01 نھى موسى عبدالجلیل السایس 2399667 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١خلفاء اللیثى االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھانم طلعت عبدهللا اسماعیل 2288328 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد المجید كریم االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عادل لبیب علیان 2147429 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢خلفاء اللیثى االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھند احمد دمحم ابو النجا 2288334 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء بمنشأة االمراء 2011/07/01 ھند عبدالفتاح احمد غزال 2390217 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فصول محلھ حسن التجاریھ 2011/07/01 والء فتوح احمد فاضل 2393119 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى نفسى

میت السراج الثانویة 1994/10/13 محمود فتحى محمود المیوطى 839585 كفـءكفـء1162012/07/17 دكتوراهأخصائى اجتماعى أول أ

بطینة االبتدائیة 2011/03/01 ابتسام الحسینى عبدالخالق البلیھى 2194255 كفـءكفـء1172011/03/01 أخصائى اجتماعى

بنات محب االبتدائیة 2011/03/01 أحمد تیمور توفیق صنقر 860415 كفـءكفـء1182011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 احمد عاطف احمد لبشتین 2371192 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى اجتماعى
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اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 اسماء سلیمان محمود عالم 2251100 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى اجتماعى

روضیة الشھید رائد دمحم عطیة الحسنیى زعیر 2011/03/01 إنتصار أحمد السید دمحم 847397 كفـءكفـء1212011/03/01 أخصائى اجتماعى

میت اللیث ھاشم االبتدائیة 2011/07/01 بسمھ سعد مصطفى الششتاوى 2396640 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى اجتماعى

السیدة خدیجة ع بنات 2011/03/01 جیھان دمحم عبد العظیم زاید 859200 كفـءكفـء1232011/03/01 أخصائى اجتماعى

عبد المجید كریم االبتدائیة 2011/03/01 حنان محمود عبد الحمید مظھر 849853 كفـءكفـء1242011/03/01 أخصائى اجتماعى

بنات محب االبتدائیة 2011/07/01 دالیا حسنین عبدالھادى  النشرتى 2385507 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى اجتماعى

المدرسة التجریبیة االبتدائیة 2011/03/01 ر ضا بیومى عبد المعطى بیومى حساب الدین 859491 كفـءكفـء1262011/03/01 أخصائى اجتماعى

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 رشا عبدهللا سعد العزب 2384987 كفـءكفـء1272011/07/01 أخصائى اجتماعى

محلة أبو على ع بنات 2011/07/01 سالى  فرج  عبدالرحمن  المنیاوى 2384878 كفـءكفـء1282011/07/01 أخصائى اجتماعى

١خلفاء اللیثى االبتدائیة رقم  2011/07/01 سالى دمحم عبدالقادر خلیفھ 2284587 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى اجتماعى

المحلة الكبرى ع بنون 2011/07/01 سامح عبدالمجید سعد قنیده 2377732 كفـءكفـء1302011/07/01 أخصائى اجتماعى

محروس ابوحسن بمیت اللیث ھاشم 2011/03/01 سلوى حسن على دوالى 849795 كفـءكفـء1312011/03/01 أخصائى اجتماعى

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 شیرین عبدالعزیز عبدالوھاب حجاج 2398260 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھداء بمنشأة االمراء 2011/07/01 عفاف عبدالمنعم عبدالخالق الشیخھ 2360405 كفـءكفـء1332011/07/01 أخصائى اجتماعى

المسلم ع للبنین 2011/07/01 غاده شعبان المرسى شعبان 2280421 كفـءكفـء1342011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ.عبدالفتاح الجعفراوى ت 2011/07/01 مرفت فاروق دمحم مرسى 2361592 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

حسین اسماعیل عطا بدیرب ھاشم 2011/07/01 مروه على دمحم رضوان 2364760 كفـءكفـء1362011/07/01 أخصائى اجتماعى
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الشھید عادل غانم االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى السید حسین عالم 850483 كفـءكفـء1372011/03/01 أخصائى اجتماعى

السیدةزینب الثانویة للبنات 2011/07/01 منى حامد دمحم عبدالعال 2370783 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى اجتماعى

رضا شاطر االبتدائیة 2011/03/01 میرال توفیق على االبس 861149 كفـءكفـء1392011/03/01 أخصائى اجتماعى

فصول ملحق عبدالرحمن عوف 2011/07/01 ھالھ فاضل عبدالعزیز حمود 2371190 كفـءكفـء1402011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.عزبة توما ت 2011/07/01 ھانى مصطفى حامد شلبى 2401279 كفـءكفـء1412011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى درویش االبتدائیة 2011/07/01 ھناء السید بدیر ابراھیم 2361758 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى اجتماعى

محلة أبو على ع بنات 2011/07/01 ھیام مسعد على قرواش 2383199 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى اجتماعى

القیصریة االبتدائیة 2011/07/01 والء ابراھیم ابراھیم خفاجى 2396526 كفـءكفـء1442011/07/01 أخصائى اجتماعى

المحلة الكبرى ع بنون 2011/03/01 یاسر رمضان دمحم عیسى 842283 كفـءكفـء1452011/03/01 أخصائى اجتماعى

میت السراج الثانویة 1989/12/01 ابراھیم العرابى رزق احمد 830965 كفـءكفـء1462009/01/28 معلم أول أ

المحلة الكبرى ع بنون 1988/09/01 احمد احمد دمحم البلتاجى 818165 كفـءكفـء1472009/12/10 معلم أول أ

المسلم ع للبنین 1989/06/06 حنان دمحم اسماعیل المغربى 825357 كفـءكفـء1482009/01/28 معلم أول أ

مالك مھران امام/ الشھید العمید  1991/09/01 دمحم على حسن بالى 831769 كفـءكفـء1492009/01/28 معلم أول أ

مالك مھران امام/ الشھید العمید  1991/12/31 ولید حلمى ابراھیم السبكى 834485 كفـءكفـء1502009/01/28 معلم أول أ

مدرسة الحوامدیة 1987/05/01 اسماعیل عماد الدین دمحم اسماعیل 806507 كفـءكفـء1512009/01/28 معلم أول

طرینة االعدادیة المشتركة 1999/01/24 امانى عبد الفتاح مصطفى البرادعى 1784111 كفـءكفـء1522009/12/10 معلم أول

السیدةزینب الثانویة للبنات 1998/04/27 ایھاب عزیز الشربینى ابو العنین 845002 كفـءكفـء1532009/01/28 معلم أول
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2000/12/30 فصول ملحق عبدالرحمن بن عوف للغات دینا دمحم الدسوقى دمحم عثمان 856749 كفـءكفـء1542012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

عمر الفاروق الثانویةالتجاریة ببشبیش 1997/09/01 سھام عبد الھادى خلیل ابو الحسن 855875 كفـءكفـء1552009/01/28 معلم أول

روضیة الشھید رائد دمحم عطیة الحسنیى زعیر 2011/07/01 ابتسام دمحم شاھین عثمان 2202275 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.عبد الفتاح الجعفراوى ت 2011/03/01 ابوشعیشع دمحم السید ابوشعیشع 1524160 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

جالل الدین االبتدائیة 2011/07/01 احمد ابراھیم احمد حوطر 2386692 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/07/01 احمد حامد على بدوى 2237266 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

منشأة االمراء للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد رضا عبدالصمد النجار 2397789 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

المحلة الكبرى ع بنون 2011/07/01 احمد رفعت نعمان الشھاوى 2201662 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

الشھداء االبتدائیة بعطاف 2011/03/01 أحمد على أبراھیم موسى 851069 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

اسماعیل عبود ع المشتركة 2011/07/01 احمد فؤاد عیسى عالم 2261338 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

دمحم صالح الدین ع المشتركة/ ش 2011/07/01 احمد دمحم احمد شوقى على 2400120 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

االنشاء الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم السعید احمد 1518306 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

مصطفى درویش االبتدائیة 2011/03/01 احمد مصطفى عطا النشار 860679 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

الشھید عبدالخالق فودة االبتدائیة 2011/03/01 اسماء السید محمود ابو العال 2195124 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

أ.الشھید كامل السید ابو الخیر ت 2011/03/01 اسماء ضیف ابراھیم سالم 2220222 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

مؤسسة محلة ابو على االبتدائیة 2011/07/01 اسماء على بدیر على 2147555 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

كفر الجنینة االبتدائیة 2011/03/01 اسماء فؤاد عبد الحمید سعد 858203 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2663 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن ابو زید االبتدائیة 2011/03/01 اسماعیل دمحم اسماعیل طھ 1520015 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

االنشاالحدیثة المشتركة 2011/07/01 اسمة عبدالنبى احمد عبدهللا 2309920 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

القیصریة ع المشتركة 2011/03/01 السید صفوت دمحم الشامى 1635554 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

كفرالبسطویسى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 السید طھ فرید سالم 1520108 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

الشیخ مطاوع االبتدائیة بالبنوان 2011/03/01 السیده عبد العظیم عباس الخضراوى 855529 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

منشأة االوقاف االبتدائیة 2015/09/20 الشاذلي مصطفي حافظ صالح 826306 كفـءكفـء1762009/01/28 معلم

جالل الدین 2011/07/01 الشیماء احمد عبد القادر الشناوى 1573276 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

جالل الدین االبتدائیة 2011/03/01 الشیماء السید رزق دمحم 2194317 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

أ.الشھید كامل السید ابو الخیر ت 2011/03/01 إلھام عبده إبراھیم سالم عبد القادر 1518310 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

یوسف افندى ت أ 2011/03/01 امانى حمدى حلمى الفقى 1525842 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

اسماعیل عبود ع المشتركة 2011/03/01 امانى سعدالدین  على موسى 2160529 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

الشراكى االبتدائیة 2011/03/01 امانى عبدالفتاح فاید مطر 2224126 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عبد الفتاح الجعفراوى ت 2011/03/01 امانى دمحم بھى الدین دمحم 861616 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

البنوان ع المشتركة 2011/07/01 امل جالل رزق  ابراھیم 2389713 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

مدرسة الحوامدیة 2011/07/01 امل صالح ابراھیم اسماعیل 2205905 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

أ.الشھید كامل السید ابو الخیر ت 2011/03/01 امیرة عبدالعزیز السعید شلبى 859570 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

طرینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امیرة عبدالمقصود احمد ابوالعطا 2142228 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2664 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2004/06/20 عزت عبد الرحیم بطنبارة امیره السید ابراھیم درویش 859478 كفـءكفـء1882009/01/28 معلم

عبد المجید سلیم االبتدائیة 2009/03/01 امیره جالل شعبان الخویطى 1571387 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

محى الدین االبتدائیة 2009/07/01 امیره مسعد السید شرولھ 2153628 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

منشأة االوقاف االبتدائیة 2011/03/01 امیره وجیھ راغب الشال 2224112 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

زكى ھشام ع بنین/ ش 2011/07/01 امینھ السید دمحم تاج الدین 2262202 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

زكى ھشام ع بنین/ ش 2011/03/01 امینھ عبدالھادى موسى على 859111 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

عزت على عبدالرحیم بطنباره-شھید طیار 2011/03/01 انتصار دمحم حافظ عطوة 848058 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

السیدة خدیجة ع بنات 2011/07/01 ایفان مصطفى مصطفى دمحم 2143849 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

محروس ابوحسن بمیت اللیث ھاشم 2011/07/01 ایمان  عبد الصمد السید ابوزید 2353698 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

أ بالمصطفیة.عبدهللا المنشاوى ت 2011/03/01 ایمان  عبدالخالق محمود عامر 2194263 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیةسنبارة 2011/02/14 ایمان المعداوى یحى عباس 2172293 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

جول جمال االبتدائیة ببشبیش 2011/03/01 ایمان راضى عبدالمحسن ابراھیم 2220194 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

البنوان ع المشتركة 2011/07/01 ایمان راضى عبدالنعیم دمحم 2390353 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

دیرب ھاشم االبتدائیة 2011/03/01 ایمان سعد حلمى غالى 1573041 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

أ.الشھید كامل أبو الخیر ت 2011/07/01 ایمان سلیمان سلیمان شخبھ 2370789 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر التجاریة بنات 2011/07/01 ایمان دمحم ابراھیم السید 2397882 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

القیصریة ع المشتركة 2011/07/01 ایمان محى عبدالقادر الدرینى 2219486 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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جالل الدین االبتدائیة 2011/03/01 ایناس فراج عبدالجلیل المصرى 860658 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 بثینھ عزت دمحم نصرالدین 859920 كفـءكفـء2062011/03/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/03/01 بسمھ عبدالسالم عبدالشكور وھبھ 2159305 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

السیدة خدیجة ع بنات 2011/07/01 بوسى دمحم ابراھیم  الجالد 2220261 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.منشأة االمراء ت 2011/03/01 تامر عبدالعزیز الشافعى فتیح 2193752 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

الشراكى االبتدائیة 2011/03/01 تریزه مشرقى جرجس مینا 2226159 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

محروس ابوحسن بمیت اللیث ھاشم 2011/03/01 ثروت نصر العرب السعید السجینى 861503 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

الشھید زكریا دمحم جودة بسامول 2011/07/01 جیھان السعید دمحم جاد 2396357 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

وحدة محلة حسن االبتدائیة 2011/07/01 حسام الدین  ابراھیم  ابراھیم  مصطفى 2195050 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

منشأة االمراء 2011/07/01 حسناء الدمحمى عبدالعزیز دمحم 2398139 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

النصر االبتدائیة ببطینة 2011/03/01 حسناء محب حسن سالمھ 861172 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

الشھید عادل غانم االبتدائیة 2011/07/01 حماد حسین عبدالجواد حسن 2168493 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

مدرسة الحوامدیة 2011/03/01 حماده یوسف السید فوده 1580154 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

2011/07/01 عزت عبد الرحیم بطنبارة حنان احمد عبدالحمید حسن 2398284 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 حنان حمادة ذكى الجیار 860042 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

عزت على عبدالرحیم بطنباره-شھید طیار 2011/03/01 حنان خلیفھ الزناتى مرسال 858194 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

الشھید مالزم اول احمد حسین حسین جوده 2011/03/01 حنان عبد هللا الششتاوي السید 861281 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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تجریبیة المعلمین بالمحلة الكبرى 2011/07/01 حنان دمحم السعید مصطفى 2384876 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

أ.عبدالفتاح الجعفراوى ت 2011/07/01 خالد احمد عبدالسالم دمحم 2402831 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

محلة أبو على ع بنات 2011/07/01 دالیا جمعھ دمحم شحاتھ 2261662 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

عبد الفتاح الجعفراوى 2011/07/01 دالیا صالح سعد دمحم 1570680 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

١خلفاء اللیثى االبتدائیة رقم  2011/03/01 دالیا صبرى دمحم عبدالھادى 1517431 كفـءكفـء2262011/03/01 معلم

الشھید عبدالخالق فودة االبتدائیة 2011/03/01 دالیا دمحم الششتاوي لبشتین 857841 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

طنبارة ع المشتركة 2011/07/01 دعاء الدمحمى راغب احمد شلبى 2349136 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

عطاف 2011/07/01 دعاء عبد الرحمن السید العجمى 1580396 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

دمحم صالح الدین ع المشتركة/ ش 2011/07/01 دعاء عبد الغنى ابراھیم سالم 854643 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

أ.كفر الجنینة ت 2011/03/01 دعاء عبدهللا عبدالحمید المنشاوى 1518313 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

وحدة محلة حسن االبتدائیة 2011/07/01 دعاء دمحم احمد البیومى 2195059 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/07/01 دعاء دمحم بھجت عثمان طاھر 2142478 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

طنبارة الثانویة بنات 2011/07/01 دلیا دمحم عبد الحمید خلیفھ 2356389 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 رانیا ابراھیم المصلحى دمحم 2159234 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

جالل الدین االبتدائیة 2011/07/01 رانیا شعبان أبو زید المرسي 2214861 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

منشأة ناصر 2009/07/01 رانیا عبدالقادر حسب هللا سید احمد 2386389 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

محروس ابوحسن بمیت اللیث ھاشم 2011/03/01 رانیا على السید الضبع 862364 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم
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عبد الرحمن بن عوف 2011/07/01 رانیا دمحم ابو الھیثم حسن سالمھ 2216872 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

السـیدة عائشة ع بنات 2011/07/01 رحاب حیدر دمحم البسیونى 2226863 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

الشراكى االبتدائیة 2011/03/01 رشا جمال دمحم محمود 861685 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

السید الحفناوى بدمتنو 2011/03/01 رشا حسین عزالدین سعید 860336 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

كفر الجنینة االبتدائیة 2011/03/01 رشا صبحى سعد خلیل 860100 كفـءكفـء2432011/03/01 معلم

الشھیدى 2011/07/01 رشا صالح عبدالفتاح شحاتھ 1574043 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

ناصر االبتدائیة ببشبیش 2011/03/01 رشا عبد اللطیف محمود حسن 859619 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

زید بن ثابت االبتدائیة 2011/07/01 رشا فخرى شوقى عیسى 2396500 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 رشا محمود دمحم عاشور 2288320 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

م الشھداء بمنشأة االمراء.ف 2011/07/01 رشا مصطفى عبدالحى الطحان 2398172 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

منشاه ناصر للتعلیم االساس 2011/03/01 رضا رشدى یوسف سعید 861322 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

عزت على عبدالرحیم بطنباره-شھید طیار 2011/03/01 رضا زین العابدین ابراھیم حسین سالم 856613 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عبد الفتاح الجعفراوى ت 2011/03/01 رضا مسعد عبد الفتاح المرسى 858537 كفـءكفـء2512011/03/01 معلم

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 رنا مسعد اسماعیل طاھر 2201629 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

الشیخ مطاوع االبتدائیة بالبنوان 2011/03/01 رندا السید الیمانى نجا 856084 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

ابراھیم مكاوى االبتدائیة بشبیش 2011/03/01 ریحاب دمحم توفیق  المحالوى 2255667 كفـءكفـء2542011/03/01 معلم

مصطفى كامل ع بنون 2011/07/01 ریموندا دمحم نجیب على عالم 2137234 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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مالك مھران امام/ الشھید العمید  2011/07/01 ریھام رافت مصطفى  عامر 2198372 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

صقر قریش 2011/03/01 ریھام دمحم احمد الحكیم 858412 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

خالد بن الولید التجاریة لبنات بدمرو 2011/07/01 زینب حمدى محمود طلبھ 2237278 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

2011/07/01 الشھید الجندى  دمحم محمود مقبل زینب دمحم عیسى عمر 2381826 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

مصطفى كامل ع بنون 2011/07/01 سالى دمحم یوسف نعمان الشافعى 2265459 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

طرینة االبتدائیة 2011/03/01 سامح عبد الملك الدسوقي حبیب 851153 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

االنشاالحدیثة المشتركة 2011/03/30 سامیة عبدالسالم عبدالحمید على 2168824 كفـءكفـء2622011/04/06 معلم

زكى ھشام ع ببشبیش بنات 2011/07/05 سحر  محمود عبدالحمید على 2318840 كفـءكفـء2632011/07/05 معلم

حسین جمال الدین جمجوم ت ا 2011/07/01 سحر مجدى مصطفى نور 2224142 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/07/01 سعاد عبدالمجید عبدالجواد الجاروف 2191519 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

الشھید زكریا دمحم جودة بسامول 2011/03/01 سعد الیسطویسى سعد عالم 1517412 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

تجریبیة المعلمین بالمحلة الكبرى 2011/07/01 سماح بدیر ابراھیم البلقینى 2219379 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 سماح حمدى على شرف الدین 2158182 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

عطاف االبتدائیة 2011/07/01 سماح شحاتھ السیداحمد على 2398012 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

عبد الفتاح قریطنة المشتركة 2011/07/01 سماح عبد المعطى دمحم متولى 2262121 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

الشھداء االبتدائیة بعطاف 2011/03/01 سماح على الشواتفى دمحم عامر 2205178 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

الشراكى االبتدائیة 2011/07/01 سماح محمود السعید العوضى ابراھیم 2195166 كفـءكفـء2722011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السیدة خدیجة ع بنات 2011/07/01 سمر دمحم یوسف نعمان الشافعى 2265460 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

االنشاء الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 سمیر دمحم احمد على 1518255 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

وحدة محلة حسن 2011/07/01 سمیره ابراھیم السید االزرق 1524549 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

جالل الدین االبتدائیة 2011/03/01 سھا سید عبد الحكیم العشرى 1571365 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

كفر دخمیس االبتدائیة 2011/03/01 سھام عوض یوسف عامر 860656 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

النصر االبتدائیة ببطینة 2011/03/01 سھام فتحى الغباشى غنیم 856523 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

فصول ملحقة عبد المجید سلیم 2011/07/01 سوزان السید احمد حموده 2219495 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

١الوعى القومى التجریبیة  2011/07/01 شرین شبل عبدالشافى شبل 2148351 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/07/01 شیرین  ابراھیم دمحم القاضى 2160502 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

ابو النجاة االبتدائیة 2011/03/01 شیرین حسن عبداللطیف سلیمان 860382 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

المستقبل السعید االبتدائیة 2011/07/01 شیرین دمحم عبدالجواد شعیشع 2193522 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

الشھیدى 2011/07/01 شیماء احمد دمحم خلیفة 1570644 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

الجمعیة ع بنون 2011/07/01 شیماء الرفاعى ابراھیم السید 2261609 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

عزبة توما االبتدائیة 2011/03/01 شیماء السید الدسوقى احمد 859772 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

ابراھیم مكاوى االبتدائیة بشبیش 2011/03/01 شیماء السید الدسوقى محمود 2255598 كفـءكفـء2872011/03/01 معلم

میت السراج ع المشتركة المتكاملة 2011/07/01 شیماء رافت دمحم قبیض 2162570 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

الشراكى االبتدائیة 2011/03/01 شیماء عبد اللطیف عبد القادر مشالي 857907 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التوفیق االبتدائیة للبنات 2011/03/01 شیماء عبد الوھاب طھ عمارة 858646 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

جول جمال 2011/07/01 شیماء عبدالحمید دمحم عبدالحمید 2302441 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم انور عبدالحى بیبرس 2301083 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

طرینة 2011/07/01 شیماء دمحم حسن السید 2383226 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

سیدى حموده 2011/07/01 شیماء دمحم عمر العنانى 2219390 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

فصول ملحقة عبد المجید سلیم 2011/07/01 شیماء دمحم یوسف جوده 2238779 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

صقر قریش 2011/07/01 شیماء مصطفى لطفى ھالل 2207962 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

االنشاالحدیثة المشتركة 2011/03/01 صباح رمضان  دمحم العشرى 2195025 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 صباح دمحم ابراھیم عیسى 861014 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

الشیخ مطاوع االبتدائیة بالبنوان 2011/03/01 صفاء السید مصطفى اللیثى 855927 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

حسین اسماعیل عطا بدیرب ھاشم 2011/03/01 ضیاء احمد العشماوى احمد 1526299 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

السادات ث بدمرو بنات 2011/03/01 ضیف عبد الكریم شلبي ابراھیم 858938 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

ابو العینین قادوس االبتدائیة 2011/07/01 عادل ابراھیم عبد السالم الشافعى 1520058 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

دمـتـنو المشـتر كـة 2011/03/01 عبد المجید فؤاد دمحم منصور 856399 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

عزبة كامل االبتدائیة 2011/03/01 عبد الھادى عبد الھادى عبد المجید الكرداوى 861767 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

طرینة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبدالسالم محمود عبدالسالم العزب 2265463 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

ابراھیم مكاوى االبتدائیة بشبیش 2011/03/01 عبیر السعید أحمد حسن 861385 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.سیدى حمود ت 2011/03/01 عبیر السید السید الحلو 853601 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

الحریة االبتدائیة 2011/03/01 عبیر الشوربجى السید ابو سعد 1580180 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

عطاف االبتدائیة 2011/03/01 عبیر حسن السید السمسار 858612 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

 الشھید رقیب اول یحیى عبدالفتاح سید احمد 
عبدالفتاح

2011/07/01 عزة احمد الخدیوى غبدالعاطى الفقى 2214949 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

2011/07/01 عزت عبد الرحیم بطنبارة عزة السعید ابراھیم السید 1574311 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب االبتدائیة 2011/03/01 عزة السید السید الحلو 849870 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.سیدى حمود ت 2011/03/01 عزت محمود عبد الغفار الششتاوى 856243 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

ابو العینین قادوس االبتدائیة 2011/03/01 عزیزة المھدي موسي عید 858889 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

2011/03/01 الرسمیة للغات بالراھبین عصام عبدالرازق عبدالرزاق الجالد 1559331 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

 الشھید رقیب اول یحیى عبدالفتاح سید احمد 
عبدالفتاح

2011/03/01 عصام دمحم دمحم الحداد 1518286 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

الشھید زكریا دمحم جودة بسامول 2011/03/01 عال جمعھ بدیر حرب 2256442 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 علیاء الدسوقي الدسوقي فضل هللا 861136 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

السـیدة عائشة ع بنات 2011/07/01 علیاء عبدالمنعم عبدالمنعم البطل 2265462 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

مؤسسة محلة ابو على االبتدائیة 2011/03/01 علیاء فتحى احمد البھنسى 1527599 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

منشاه ناصر للتعلیم االساس 2011/07/01 عماد دمحم سعد االرضاوى 1574558 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

فصول ملحقة عبد المجید سلیم 2011/07/01 عواطف الصالة على النبى السید  احمد 2195066 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

2011/03/01 السالم االبتدئیة  بمحلھ ابو على عواطف عبد القادر زكي الشوري 858904 كفـءكفـء3232011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زكى ھشام ع ببشبیش بنات 2011/07/01 عیده مسعد دمحم الملیجى 2219528 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

صقر قریش 2011/07/01 غاده رشدى عبدالسمیع ابوعبده 2262259 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

عبد الرحمن بن عوف 2011/07/01 غاده فتحى الشرنوبى الشافعى 2265467 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

الشھداء االبتدائیة بعطاف 2011/07/01 غاده مصطفى عبدالغنى طمان 1517420 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 فاتن  عبدالعزیز  على ابراھیم 2153843 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/03/01 فاتن محمود احمد العبد 2254270 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

فصول ملحقة عبد المجید سلیم 2011/07/01 فاطمة عطیة الدسوقى المنسى 2351296 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

دمـتـنو المشـتر كـة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء السعید دمحم الدسوقى 2220177 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

عزبة توما االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ الزھراء نصر لبیب الجزار 854573 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

دمحم صالح الدین ع المشتركة/ ش 2011/07/01 فاطمھ بدیر ابراھیم عبدالعزیز 2237306 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

االمام دمحم عبده االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ شعبان دمحم شعبان 1526280 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

حسن ابو زید االبتدائیة 2011/03/01 فایزه  عبد الحافظ الششتاوى دمحم 2230239 كفـءكفـء3352011/03/01 معلم

البنوان ع المشتركة 2011/03/01 فكریة دمحم النبوي علي حجازي 856996 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

ابراھیم مكاوى االبتدائیة بشبیش 2011/03/01 فوزیھ  عبدالمطلب المعداوى الزینى 2255737 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

دیرب ھاشم االبتدائیة 2011/03/01 كریم حسین كمال عثمان 1526247 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

النصر االبتدائیة ببطینة 2011/03/01 كمال حسن عبد الرحمن حواس 853985 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

2011/03/01 النصر ببطینھ الرا حماد حماد الدرینى 1559217 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم

-----------------------------------
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طرینة االبتدائیة 2011/03/01 لبنى عبد العزیز فؤاد الحلو 857634 كفـءكفـء3412011/03/01 معلم

جول جمال االبتدائیة ببشبیش 2011/03/01 لمیاء شمس الدین فرج m عطا 861619 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر الجنینة ت 2011/03/01 محاسن دمحم عبد العزیز معوض 857622 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم ابراھیم عبده ابراھیم 861389 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عبد الفتاح الجعفراوى ت 2011/03/01 دمحم ابراھیم محمود على 860752 كفـءكفـء3452011/03/01 معلم

السادات ث بدمرو بنات 2011/07/01 دمحم حسنین عبدالخالق ابو النجا 2262148 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/03/01 دمحم سمیر دمحم عبد السالم 858743 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

طرینة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عبد الشكور احمد الكالف 860045 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

المدرسة التجریبیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح البسطویسى علي لقوشھ 2214994 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

زكى ھشام ع بنین/ ش 2011/07/01 دمحم عبدهللا عبدالفتاح سید احمد 2247580 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.سیدى حمود ت 2011/03/01 دمحم فاروق عوض دمحم البلیھى 858029 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

أ.كفر الجنینة ت 2011/03/01 دمحم فایز مصطفى خلیل 860644 كفـءكفـء3522011/03/01 معلم

عزبة كامل االبتدائیة 2011/03/01 دمحم محب عبد الرحمن امھرو 860020 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

ابو العینین قادوس االبتدائیة 2011/03/01 دمحم دمحم احمد حسنین 860349 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

میت السراج ع المشتركة المتكاملة 2011/03/01 دمحم دمحم عبد الحمید الجمل 858249 كفـءكفـء3552011/03/01 معلم

الشھید الرائد دمحم عطیة الحسینى زعیتر 2011/07/01 دمحم دمحم محمود حجازى 2148380 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

عبد المجید سلیم االبتدائیة 2011/03/01 دمحم نسیم رشاد السید 1573606 كفـءكفـء3572011/03/01 معلم
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الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/03/01 محمود احمد السید القطان 1754698 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

حسین اسماعیل عطا بدیرب ھاشم 2011/03/01 محمود عادل على حمادة 859860 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

زكى ھشام ع بنین/ ش 2011/07/01 محمود یوسف عبده سمك 2247679 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

دمحم صالح الدین ع المشتركة/ ش 2011/07/01 مروة دمحم عبدهللا عبدالرازق 2284109 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر الجنینة ت 2011/03/01 مروة محمود احمد شحتو 860280 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

االنشاالحدیثة المشتركة 2011/03/30 مروة مسعد عبد اللطیف عبداللطیف 2199462 كفـءكفـء3632011/03/30 معلم

السیدة خدیجة ع بنات 2011/03/01 مروه جابر احمد ابوراشد 1584008 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

الشھید زكریا دمحم جودة بسامول 2011/03/01 مروه جمعة بدیر حرب 1528688 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

2011/07/01 الشھید الجندى  دمحم محمود مقبل مروه زكریا دمحم غازى ابو وردة 2261398 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

فتحى الشوكى 2011/07/01 مروه سید احمد القناوى القناوى 2191446 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

المحلة الكبرى ع بنون 2011/07/01 مروه قدرى فتحى  النجار 2216117 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

سامول ا لفنیة  التجاریة ث المشتركھ 2011/07/01 مروه دمحم اسماعیل ابراھیم 2386964 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق 2011/07/01 مروه دمحم عبدالعزیزاحمد حسنین الشیخ 2219519 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

منشأة ناصر االبتدائیة 2008/09/21 مصطفى عبد المنعم حسن على 858465 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

دمـتـنو المشـتر كـة 2011/07/01 مصطفى عبدالنبى الحنفى دمحم 2394866 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة توما ت 2011/03/01 مصطفى دمحم مصطفى عامر 1517396 كفـءكفـء3732011/03/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 ملكھ دمحم عبدالشافى ابوالنور 1517399 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

جول جمال االبتدائیة ببشبیش 2011/03/01 منى حامد السید الصاوى 1520021 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

عبد الفتاح قریطنة المشتركة 2011/07/01 منى حسن عبدالفتاح حسن 2262138 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

الشیخ مطاوع 2011/07/01 منى حسین اسماعیل المنسیى 2398026 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

المستقبل السعید االبتدائیة 2011/07/01 منى رشوان عبد السمیع  طوالن 2275720 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

مؤسسة محلة ابو على االبتدائیة 2011/03/01 منى صالح رزق حافظ 1570530 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

أ.فـتحى الشو كى المشتركة ت/ش 2011/03/01 منى عبد العزیز علي اسماعیل 859251 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

أ.الشھید كامل السید ابو الخیر ت 2011/03/01 منى عبدالمنجى عبدالسالم السید 1525616 كفـءكفـء3812011/03/01 معلم

2011/07/01 الشھید الجندى  دمحم محمود مقبل منى فتحى دمحم الدرینى 2220256 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

طرینة االبتدائیة 2011/03/01 مني محمود بدیر مصطفي 859779 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 میادة نصر العرب السعید السجینى 861505 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

2011/07/01 الرسمیة للغات بالراھبین میاده احمد مصطفى العشرى 2286138 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

أاالبتدائیة.حسین جمال الدین جمجوم ت 2011/03/01 میاده على عبد المنعم حمزه 1528660 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.منشأة االمراء ت 2011/07/01 ناجى سعد عثمان الحلیق 2292462 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة توما ت 2011/03/01 ناعسھ على ابراھیم عیسى 832515 كفـءكفـء3882011/03/01 معلم

صقر قریش 2011/07/01 نانسى رزق نصیف صلیب 2191370 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

عبد الفتاح الجعفراوى 2011/07/01 ناھد عبدالحى على ابراھیم 2361774 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

فصول النصر االعدادیة ببطینھ 2011/07/01 نجاة دمحم دمحم بقلولھ 2256363 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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الشھید مالزم اول احمد حسین حسین جوده 2011/03/01 نجالء السعید عبدالنعیم احمد 1606902 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/07/01 نجالء شاكر عبدالمولى اسماعیل 2195132 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

عطاف 2011/07/01 نجالء عبدالغفار عبدالسالم بغدادى 2397361 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

عزبة توما االبتدائیة 2011/03/01 نجالء فوزي صابر حسان 859698 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

البنوان االبتدائیة 2011/07/01 نجوى ابراھیم عبدالھادى ابراھیم 2370290 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

جمال عبد الناصر االبتدائیة 2011/03/01 نجوى ابراھیم قاسم على 1517436 كفـءكفـء3972011/03/01 معلم

الرائد خالد دمحم السید دبور 2011/07/01 نسرین اسالم عبد الحمید دمحم عیسى 1519347 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب 2011/07/01 نسرین سیداروس فارس سیداروس 2220825 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

2011/07/01 دیرب ھاشم ع المشتركة نسرین عامر عبدالرحمن الباجورى 2173829 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

حسین اسماعیل عطا بدیرب ھاشم 2011/03/01 نسرین على عبدالحى النعناعى 860821 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

 الشھید رقیب اول یحیى عبدالفتاح سید احمد 
عبدالفتاح

2011/03/01 نسرین دمحم ابوراوش سلیمان 2201700 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ دمحم السید رشوان 2291086 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

الحسن الحسین االبتدائیة 2011/07/01 نفین مالك میخائیل غبور 2256497 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

عبد المجید سلیم االبتدائیة 2011/03/01 نھى رشوان عبدالسمیع طوالن 2175462 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

دمحم صالح الدین ع المشتركة/ ش 2011/07/01 نھى عبدالمنعم دمحم حجاج 2237290 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

الشھید زكریا دمحم جودة بسامول 2011/03/01 نھي ربیع رمضان الغرباوي 861637 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

عزت على عبدالرحیم بطنباره-شھید طیار 2011/03/01 نھي دمحم الصاوى الحطیم 860927 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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الزبیر بن العوام االبتدائیة 2011/03/01 نورا كمال عبد الرازق نوار 861657 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

الشھید منیر عبد العال االبتدائیة 2011/07/01 نیره دمحم نجیب على عالم 2137224 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

السادات الثانویة بنین بالمحلة 2011/07/01 نیللى شوقى كمال حفیضة 2400148 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

االنشاء الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 ھاشم دمحم ھاشم على 2173795 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

محروس ابوحسن بمیت اللیث ھاشم 2011/03/01 ھالة عبد اللطیف عبد العزیز دمحم 856431 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

البنوان ع المشتركة 2011/07/01 ھالھ  جمعھ احمد عبدالفتاح 2390254 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

أ.عبدهللا المنشاوى ت 2011/03/01 ھانم فتح هللا عبدالمحسن العراقى 861544 كفـءكفـء4152011/03/01 معلم

بنات محب االبتدائیة 2011/07/01 ھانى فتحى ابراھیم ابوالروس 2197661 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

حسین جمال الدین جمجوم ت ا 2011/03/01 ھانى دمحم سمیر الزغبى شومان 1518282 كفـءكفـء4172011/03/01 معلم

الجمعیة ع بنون 2011/07/01 ھبھ  ابراھیم الدسوقي سید احمد الغزالى 2143132 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

میت اللیث ھاشم االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ السعید عبدالوھاب الشاعر 2193534 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

المدرسة التجریبیة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ هللا مصطفى دمحم حجاج 2219469 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

مصطفى كامل ع بنون 2011/07/01 ھبھ سعید كمال ابوالیزید 2139932 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

عزبة توما االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عادل دمحم البربرى 2267178 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

حمزة بن عبد المطلب االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبدالمنعم  زكریا السید 2220885 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

محلة أبو على ع بنات 2011/07/01 ھبھ كمال الدسوقى صوار 2219524 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

دیرب ھاشم االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ محمود على محمود 1526224 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المدرسة التجریبیة االبتدائیة 2011/03/01 ھدى حسین السعید دمحم الجمل 2142506 كفـءكفـء4262011/03/01 معلم

المسلم ع للبنین 2011/03/01 ھدى دمحم عبدالحمید الدفراوى 1524254 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

میت السراج المتكاملة االبتدائیة 2011/07/01 ھند السید احمد رمضان 2195121 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

2011/03/01 الرسمیة لغات  بالراھبین ھند عبدهللا احمد صومع 1626381 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

جالل الدین االبتدائیة 2011/07/01 ھند فؤاد احمد عبداللطیف 2247659 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

فصول النصر االعدادیة ببطینھ 2011/07/01 ھویدا مكرم دمحم فرج 2261613 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

أ.الشھید كامل السید ابو الخیر ت 2011/03/01 ھیام عیسى مصطفى حواش 2219332 كفـءكفـء4322011/03/01 معلم

جالل الدین االبتدائیة 2011/03/01 ھیام لطفى ابراھیم الدسوقى 1518237 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

عزت على عبدالرحیم بطنباره-شھید طیار 2011/07/01 ھیثم  دمحم على  عبدالمعبود 2208504 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

مؤسسة محلة ابو على االبتدائیة 2011/07/01 وائل السید دمحم احمد 2233878 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

القیصریة االبتدائیة 2011/03/01 والء احمد عبدالمجید حمد 1580209 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

البنوان ع المشتركة 2011/07/01 والء حسنى المتبولى  احمد 2193488 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

2011/03/01 السیدة زینب ع بنات والء شكرى طاھر عبدالمجید 2175352 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

م ناصر بشبیش.ف 2011/07/01 والء مصطفى احمد الفخرانى 2197768 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

على مبارك االبتدائیة بدمرو 2011/07/01 یاسر دمحم حسن غبدالقادر 2400016 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

رضا شاطر االبتدائیة 2011/03/01 یاسمین صالح الدین منصور الدھان 861793 كفـءكفـء4412011/03/01 معلم

اسماء بنت ابى بكر ع بنات 2011/07/01 یاسمین مأمون  عبد الرحیم دمحم سالم 2142518 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ورقة بن نوفل االبتدائیة 2011/03/01 یوسف شكرى یوسف عبید 2230284 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

مدرسة الحوامدیة  اإلبتدائیة 2011/03/01 یونس دمحم یونس غازى 1528718 كفـءكفـء4442011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2680 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حانوت الجدیدة 2004/07/01 مروة مصطفى دمحم الجندى 860282 كفـءكفـء12012/07/17 ماجیستیروكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول 

كفر الجزیرة 2011/07/01 امل على دمحم عبد هللا 2247029 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

الشھید توفیق ذھنى 2011/07/01 سماح سید احمد عبدالعظیم جاد 2395959 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

كفر فرسیس 2011/07/01 شیماء عباس یونس نصر 2389811 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

كفر سنباط ع المشتركة 2011/07/01 صباح حسن على بركات 2378218 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

كشك الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 لبنى عبدالحلیم حسان دمحم شعبان 2392991 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 نجوى فؤاد حافظ عویس 2379496 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

دمحم بك الشافعى 2011/07/01 احمد ابراھیم فرحات جاب هللا 2399483 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 اسالم احمدعادل عبدالعزیز دمحم عبید 1564085 كفـءكفـء92011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/07/01 اسالم عبدالحمید رمضان عبدهللا 2389813 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد اللطیف عبده حشیش 2011/07/01 اسماء زكریا عبدالعلیم دمحم اسماعیل 2238920 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/07/01 اسماء شوقي مصطفى ھجرس 2400350 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

توفیق الجوھرى 2011/07/01 اسماء عنبر جودة جریدة 2246701 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السالم التجریبیة 2011/07/01 اسماء دمحم السید العزب نصیر 2371548 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید النبوى یوسف داود 2011/07/01 الشیماء مجدى عبدالرازق الغزالى 2222683 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مقدم طیار أحمد نبیل دمحم طنطاوى عماره/ ش 2011/07/01 الشیماء محمود عبدالحمید دغیدى 2373617 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبرا الیمن المشتركة 2011/07/01 أمل عبداللطیف عبدالمھیمن حسین 2400436 فوق المتوسطفوق المتوسط172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید الحسینى عجاج 2011/07/01 امیرة جالل السید حواس 2399935 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سنباط ع بنین 2011/07/01 أمیرة حمدى عبدالفتاح الزیات 2211439 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید الحسینى عجاج 2011/07/01 امیرة عبد المنعم قطب حجاج 2400203 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/07/01 امیرة عبدالعزیز السید الدرف 2239614 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى كامل 2011/07/01 امینة فتحى  مصطفى ابو زھرة 2370782 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شرشابة ث 2011/07/01 ایمان  محمود دمحم المنیر 2400296 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مؤسسة شبرا الیمن 2011/07/01 ایمان ابراھیم عبدالقوى جادهللا 2210593 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/07/01 ایمان ابراھیم فراج خزبك 2402143 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قاسم امین 2011/07/01 ایمان احمد السعید السنطیل 2220464 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/07/01 ایمان سعید ابراھیم السیسى 2221142 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/07/01 ایمان عبدالخالق السید عیطة 2388596 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السالم التجریبیة 2011/07/01 ایمان محمود السید العدس 2233754 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ. الشھید احمد سیف االسالم  ت  2011/07/01 ایمان محمود دمحم كشك 2221229 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 بسمة رضا دمحم زنتوت 2219634 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 بسمة عوض سعد عامر 2244201 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید النجار 2011/07/01 تھانى جابر ابو العال سالمان 2244265 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

البنات القدیمة 2011/07/01 تھانى محمود دمحم القصیرى 2245222 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عدلى عبد الخالق ع المشتركة 2011/07/01 جیھان عطیة عبدهللا واصل 2242166 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفتى الصناعیة الزخرفیة بسندبسط 2011/07/01 حازم دمحم راغب الشین 2246679 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان 2011/07/01 دالیا دمحم عبدالحى الطحان 2219065 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اقباط سنباط 2011/07/01 دعاء الحسینى السید صقر 2223086 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/07/01 دعاء حافظ محمود ھجرس 2214217 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبرا قلوج  الجدیدة 2011/07/01 دعاء حمدى رزق عرفان نجلھ 2394679 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 دعاء طلعت احمد رمضان 2371952 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مختار كامل ث بنات 2011/07/01 دینا السعید توفیق مدنى 2398472 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فصول سند بسط الثانویة المشتركة 2011/07/01 دینا دمحم السید أبوالمعاطى سلیمان 2210402 كفـءفوق المتوسط432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/07/01 دینا دمحم عبدالرؤف جروان 2221163 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

توفیق الجوھرى 2011/07/01 راندا شحتة على عبد الحافظ عبد العال 2240491 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المھیمن السكرى بنات 2011/07/01 رانیا السعودى نصر السعدنى 2391195 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 رباب محمود مصطفى محرم 2239543 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید عبدالواحد غالب ت 2011/07/01 رحاب جمعة وھبھ كریم 2239762 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبرا قلوج 2011/07/01 رحاب مجدى صالح عیاد 2244483 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم على سالمة المداح 2011/07/01 رحمھ امین مصطفى عامر 2387133 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبرا قلوج االعدادیة 2011/07/01 ریھام حامد عبدالواحد صقر 2392212 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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كشك الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 ریھام دمحم عبدالحمید العزب 2219618 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

االمل للصم وضعاف السمع بزفتى 2011/07/01 ریھام دمحم عبدالمجید صادق 2222686 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/07/01 زكیة دمحم ابراھیم فتیان 2245893 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مسجد وصیف للبنات 2011/07/01 سارة حامد ابراھیم یوسف 2400585 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قاسم امین 2011/07/01 ساره  السید على باشا 2388423 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید توفیق ذھنى 2011/07/01 سمر السید السید یوسف 2399425 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفتى الصناعیة بنات 2011/07/01 سمر عبد الحمید عطیة عوض البھوتى 2246964 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد الحمید عامر التجاریة 2011/07/01 سھا فتحى مصطفى ابو زھرة 2246969 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء ممدوح الجوھرى 2011/07/01 سھام على دمحم أبوالمعاطى 2399435 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شرشابة  المشتركة 2011/07/01 سھام فتحى عطیة بدر 2245918 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شماره 2011/07/01 سوسن عبدالمجید عبدالمنعم صقر 2399679 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ. كفر الجزیرة ت  2011/07/01 سومیة عبد العزیز عبد القادر السید 2246822 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمنھور الوحش ع المشتركة 2011/07/01 شرین على مصطفى الدسوقى 2208493 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم متولى شریف 2011/07/01 شیرھان جابر  حافظ ابوسبع 2065594 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

منیة المباشرین 2011/07/01 شیماء ابراھیم دمحم حاللھ 2399660 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مؤسسة ناصر 2011/07/01 شیماء السید بھجات الطرابیھى 2218466 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبرا قلوج االعدادیة 2011/07/01 شیماء عبدالمھیمن دمحم عثمان 2389746 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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نھطاى االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 شیماء عبدالنبى سالم الجمال 2380767 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.حامد حسین الخواجة  ت 2011/07/01 شیماء محمود السید الشافعى 2243468 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر شبرا قلوج  الجدیدة 2011/07/01 صفاء الحسینى الدسوقى عطیوى 2399323 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید على كمال الدین غنیم 2011/07/01 صفاء سیدأحمد شعبان الشحات 2399715 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة سنباط  الجدیدة 2011/07/01 عبیر سمیر سامى میخائیل 2400412 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفتى الصناعیةالمیكانیكیة بنین 2011/07/01 غادة احمد سعد الشھابى 2220350 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان 2011/07/01 غادة شوقى محمود عبدالغفار 2389645 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفتى الفنیة التجاریة المتقدمة 2011/07/01 غادة فاروق عبدهللا دمحم ابراھیم 2394558 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر عنان  بنین 2011/07/01 غادة دمحم احمد ابو سعید 2246449 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مسجد وصیف للبنات 2011/07/01 فاطمة السید عبد الرحمن الحجر 2399422 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2011/07/01 فاطمة دمحم ابراھیم جاب هللا 2221181 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر السنادیة 2011/07/01 فاطمة دمحم الدسوقى عطیوى 2400294 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/07/01 لیلى محمود عبدالرازق جاد 2222637 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید شمس الدین عبدربھ 2011/07/01 دمحم على السید بدر 2220460 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة 2011/07/01 مروة جمال طلعت صادق 2220353 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم عمادالدین سلیمان 2011/07/01 مروة رمزى دمحم الشافعى 2221173 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى 2011/07/01 مروة سمیر الداخلى عبدالرحمن 2398503 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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قشطى 2011/07/01 مروة شعبان حسن زوین 2238868 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالعظیم السعدنى 2011/07/01 مروي محمود دمحم الیاس 2239612 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة سنباط  الجدیدة 2011/07/01 منا عبدالعزیز جبر قرموط 2222751 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/07/01 منیرة عبدالمعطى دمحم القناوى 2240380 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید صفوت لطفى 2011/07/01 مھا اسماعیل حسانین الزیات 2384186 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفـتى المھنیة بنات 2011/07/01 مھا سمیر على جاد 2384425 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سند بسط االعدادیة بنات 2011/07/01 مھا عبدالعزیز عبدالغنى الصعیدى 2223114 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/03/01 كفر ا لدیب ا لثانویة المشتركة مھا فاروق على مبارك 2219586 كفـءكفـء932011/03/01 أخصائى صحافة وإعالم

تامر عبدالنبى صادق مشعل/ الشھید  2011/07/01 مھا دمحم دمحم عبدالحمید العشماوى 2244570 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى 2011/07/01 مى عادل عبد المعطى حجازي 2214226 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 مى مجاھد توفیق مجاھد 2245320 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/07/01 نجالء احمد على احمد 2398271 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد الرحمن محسب خطابى ع 2011/07/01 نجوى حبیب عبد الفتاح ابو العال 2219383 كفـءكفـء982011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2011/07/01 نصره دمحم عزت عبدالرحمن الرفاعى 2400387 كفـءكفـء992011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/07/01 نھا دمحم عبدالوھاب شلبى 2222735 كفـءكفـء1002011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 نھال حسن فؤاد نصر 2389715 كفـءكفـء1012011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفـتى المھنیة بنات 2011/07/01 نھال مصطفى السید الرفاعى 2384340 كفـءكفـء1022011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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سنباط التجاریة المشتركة 2011/07/01 نھى ابراھیم حسنى فوده 2381233 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سنباط االمیریھ 2011/07/01 نورا ابراھیم حسنى فودة 2384412 كفـءكفـء1042011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء تعلیم اساسى 2011/07/01 نورا یسرى رمضان الفراش 2222639 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/07/01 نیرة عاطف سالم سلمان 2222736 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر فرسیس االعدادیھ 2011/07/01 ھانم عبدهللا دمحم الطنطاوى 2315746 كفـءكفـء1072011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قشطى 2011/07/01 ھبة احمد الطنطاوى الشرقاوى 2243268 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

نزیھ فتحى عبد الجواد خلف/ د  2011/07/01 ھبة مجدي عبدربھ رمضان 2399638 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 ھبھ انور احمد الصاوى 2220500 كفـءكفـء1102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.إحسان عبد القدوس ت 2011/07/01 ھبھ عبدااللھ عبد العزیز عقده 2399404 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر السنادیة 2011/07/01 ھبھ دمحم السعید العشرى 2400502 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء تعلیم اساسى 2011/07/01 ھبھ دمحم رزق احمد البسیونى 2245398 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/07/01 ھبھ ھانئ احمد بعلط 2235614 كفـءكفـء1142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

رشاد توفیق 2011/07/01 ھدى دمحم ابراھیم الجمال 2245933 كفـءكفـء1152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 ھناء سمیر دمحم السید 2400318 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المھیمن السكرى بنات 2011/07/01 ھند حسن االنور حسن عبدالمجید رجب 2246919 كفـءكفـء1172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 والء أحمد نبیھ إبراھیم الشافعي سكیك 2246886 كفـءكفـء1182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفتى الصناعیة بنات 2011/07/01 والء صالح ابوالغیط عوض هللا 2402281 كفـءكفـء1192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول الصم بزفتى 2011/07/01 وئام حامد دمحم العباسى 2245259 كفـءكفـء1202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

زفتى المھنیة بنین 2011/07/01 یاسمین ابراھیم دمحم القماش 2382468 كفـءكفـء1212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السمالویة  الجدیدة 2011/07/01 یاسمین صبحى ابراھیم سالمة 2231790 كفـءكفـء1222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سنباط الثانویة المشتركة 2011/07/01 شیماء عبدالتواب فتوح غانم 2376270 كفـءكفـء1232011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید على دمحم العزب 2011/03/01 اسالم دمحم محمود الدرینى 2239386 كفـءكفـء1242011/03/01 أخصائى اجتماعى

منیة المباشرین 2011/07/01 أسماء احمد دمحم الوكیل 1604396 كفـءكفـء1252011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/03/01 امانى ابراھیم دمحم ھشام 2232755 كفـءكفـء1262011/03/01 أخصائى اجتماعى

٢حانوت  رقم  2011/07/01 امانى وھیب التھامى عبدالبر 1575531 كفـءكفـء1272011/07/01 أخصائى اجتماعى

وحدة تفھنا العزب 2011/03/01 امل السید الدسوقى سعفان 2222615 كفـءكفـء1282011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید الجمل 2011/07/01 امیرة احمد السباعى الحفناوى 2220455 كفـءكفـء1292011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 امینة ابراھیم عبدالرحمن موسى 2221143 كفـءكفـء1302011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید شمس الدین عبدربھ 2011/03/01 ایمان عبدالفتاح عبدالرحمن السیسى 2220483 كفـءكفـء1312011/03/01 أخصائى اجتماعى

قاسم امین 2011/07/01 ایمان دمحم وھبھ البشالوى 2238958 كفـءكفـء1322011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 رحاب فاروق على صوار 1661423 كفـءكفـء1332011/03/01 أخصائى اجتماعى

زفتى الصناعیة بنات 2011/03/01 رشا السید ابراھیم جوھر 2222690 كفـءكفـء1342011/03/01 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء ت أ 2011/07/01 ریھام السید السید الغیاتى 1613761 كفـءكفـء1352011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول الصم بزفتى 2011/03/01 سعاد السید حسین الرشیدى 1582134 كفـءكفـء1362011/03/01 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تفھنا العزب  المشتركة 2011/07/01 سنیة ھدایة حسن منصور 2238680 كفـءكفـء1372011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 سھام عوض احمد جمعھ 2389471 كفـءكفـء1382011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید النبوى یوسف داود 2011/03/01 سوزان جالل دمحم ھدیب 1596346 كفـءكفـء1392011/03/01 أخصائى اجتماعى

سنباط التجاریة المشتركة 2011/03/01 عاطف دمحم عبد العلیم الطباخ 859387 كفـءكفـء1402011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر دمنھور القدیم 2011/03/01 عتاب دمحم عبدالسالم خلیف 1594096 كفـءكفـء1412011/03/01 أخصائى اجتماعى

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 عزة دمحم عبد المعین دغیدى 1587285 كفـءكفـء1422011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ.الشھید عبد الواحد غالب ت 2011/07/01 علي رأفت علي ھنداوي 1711347 كفـءكفـء1432011/07/01 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل 2011/03/01 مروة دمحم ابراھیم الطنطاوي الجمل 2238961 كفـءكفـء1442011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/30 ھدى صالح على الراعى 1473857 كفـءفوق المتوسط1452011/07/05 أخصائى اجتماعى

أ.الشھید كامل محمود سرور ت 2011/07/01 وسام دمحمحسن دمحم عثمان 2221150 كفـءكفـء1462011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ.منشأة حاتم للتعلیم ت 2011/03/01 وفاء امین دمحم الشیخ 2222550 كفـءكفـء1472011/03/01 أخصائى اجتماعى

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2012/08/01 وفاء عبدالفتاح دمحم شبكة 2389711 كفـءكفـء1482012/07/07 ماجیستیرأخصائى اجتماعى

أ.محى الدین نوح شاھین ت 2011/03/01 والء نبیل أنور اللیثى 2400575 كفـءكفـء1492011/03/01 أخصائى اجتماعى

1981/05/05  شرشابة الثانویةالتجاریة المشتركة صابرین عبد الفتاح محمود عالیة 788477 كفـءكفـء1502009/01/28 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1981/05/05 وفاء دمحم دمحم الفوال 788953 كفـءكفـء1512009/01/28 معلم خبیر

الغریب القدیمة المشتركة 1992/07/04 احالم صالح دمحم عیسى 832720 كفـءكفـء1522009/01/28 معلم أول أ

سنباط الثانویة المشتركة 1992/12/01 احمد احمد ابراھیم المداح 833588 كفـءكفـء1532009/01/28 معلم أول أ
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1994/12/08 السید عبد الرحمن السید الطور 836465 كفـءكفـء1542012/07/17 دكتوراهمعلم أول أ

كفر شبرا قلوج االعدادیة 1992/07/04 تیسیر فوزى موسى الشیخ 834003 كفـءكفـء1552009/01/28 معلم أول أ

الشھید أحمد عبد الحمید عماشة 1982/06/30 رضا السید سالم سویلم 790761 كفـءفوق المتوسط1562009/01/28 معلم أول أ

شرشابة االعدادیھ الجدیدة 1991/09/01 سمارة عطیة الطنطاوى موسى 832557 كفـءكفـء1572009/12/10 معلم أول أ

عثمان بن عفان 1993/09/01 احمد سامح احمد ابراھیم 841368 كفـءكفـء1582009/01/28 معلم أول

زفتى الصناعیة بنات 2002/05/01 امیر حسن بسیونى عشماوى 856091 كفـءكفـء1592012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

كشك الثانویة العسكریة بنین 1999/02/20 رضا على سعد الحامولى 1759086 كفـءكفـء1602009/01/28 معلم أول

زفتى المھنیة بنین 1995/09/01 شاھیناز عبدالمنعم ابراھیم البدري 842848 كفـءكفـء1612009/01/28 معلم أول

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 1988/11/01 صفاء دمحم إبراھیم شیحھ 802162 كفـءكفـء1622009/01/28 معلم أول

حنون الثانویة بنات 1999/04/27 عزه وھیب ناشد وھبھ 851951 كفـءكفـء1632009/01/28 معلم أول

٢الشھید دمحم الحفناوى  1987/09/01 ماجدة احمد عبد هللا خلیفة 822066 كفـءكفـء1642009/01/28 معلم أول

أ.ابراھیم سالم ت 2001/12/29 ھالة حمدى دمحم غانم 2063297 كفـءكفـء1652009/01/28 معلم أول

منشاة حاتم 2011/03/01 ابتسام حمدى محمود سالمان 1578423 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 ابتسام شوقي ابراھیم بدوي 2211425 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 ابتسام عبدالمنعم محمود سعد 1607090 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 ابتسام دمحم ابوالمكارم عبد الرحمن  ابو قفھ 2245890 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

كفر شبرا الیمن المشتركة 2011/07/01 ابراھیم عبد الخالق ابراھیم حجازى 2246432 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/03/01 ابراھیم عبدالعزیز موسى موسى 2238783 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

أ.ابراھیم مھدى دراز ت 2011/03/01 ابراھیم عطیھ احمد موسي 2238728 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

أ.الشھید عبدالواحد غالب ت 2011/03/01 ابراھیم دمحم عزب شریف 2244609 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

الشھید مختار كامل ث بنات 2011/03/01 ابو الفتوح المتولى البیومى عمار 861670 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/07/01 احسان عبد المھیمن عبد الباري رمضان 2400122 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 احالم احمد ابو المعاطي على احمد 2220346 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 احالم رمضان عبد القادر مرسى 858922 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

كفر شبرا قلوج الجدیدة 2011/07/01 احالم شوقى ابراھیم بدوى 2384391 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 احالم عبدالعزیز موسى نصار موسى 2238781 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

كشك الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 أحمد السید إبراھیم الجمیل 859978 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/03/01 أحمد جودة قابیل یوسف 859618 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/03/01 احمد حمدى عبد العزیز عمران 1671989 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 أحمد صبري أحمد الطویل 1580988 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

كفر شبرا قلوج االعدادیة 2011/03/01 احمد عبدالبصیر عبدالرؤف خدیجة 834703 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/07/01 احمد عبدالعاطى عبدالعزیز كرم هللا 2220404 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

ششتا 2011/07/01 احمد عبدالمنصف عبدالمقصود عبدالعال 2240403 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

حانوت ع المشتركة 2011/03/01 احمد عثمان عبد العال زھرة 1608611 كفـءكفـء1872011/03/01 معلم
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اللواء العزب محمود سعد 2011/03/01 احمد على احمد عبدالحافظ 2244000 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

الشھید عبد المھیمن السكرى بنات 2011/03/01 أحمد فتحي بیومي أبو حطب 1570591 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

عزبة مشرف االبتدائیة 2011/07/01 احمد لطفى تاج الدین غانم 2219610 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

مؤسسة شبرا الیمن 2011/07/01 أحمد متولى دمحم شرویدة 2210606 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/03/01 احمد محمود مصطفى السكرى 2232790 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 اسامة احمد عزت عبدالمھیمن ناصف 1593288 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 اسالم حسن دمحم البنھاوى 2219067 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 اسالم دمحم ابوبكر عبد القادر الشلقانى 2233503 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

الشھید دمحم عمادالدین سلیمان 2011/03/01 اسالم دمحم العوضى دیاب 861788 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 اسماء ابراھیم عبد الجواد نصر 2246938 كفـءكفـء1972011/07/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 اسماء السعید احمد الخضرى 860781 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 اسماء امین العزب حواس 1587302 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

٢حانوت  رقم  2011/03/01 اسماء خلیل دمحم الصابر 1621709 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 أسماء عبد هللا عبد هللا الكمیتي 1692809 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/07/01 اسماء عبد المھین عبد البارى رمضان 2246539 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

میت البز 2011/03/01 اسماء عبدالخالق عطیة نصیر 1572271 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

الریاض 2011/07/01 اسماء عبدالرحیم عبدالموجود العیسوى 2222549 كفـءكفـء2042011/07/01 معلم
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أ.فاطمة الزھراء ت 2011/07/01 اسماء عبدهللا فتح هللا سید االھل 2395707 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

السنادیة 2011/07/01 اسماء فتحي عبد الرازق سلیم 2400156 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء تعلیم اساسى 2011/07/01 اسماء فوزى ابراھیم الشناوى 2216791 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 أسماء مجدى عبدالشافي حجازي 1594110 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

دمحم المدنى خلیل 2011/03/01 اسماء دمحم محمود ابو العزم 2239683 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

الشھید شمس الدین عبدربھ 2011/07/01 اسماء منصور عبد القادر مرجان 2246738 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 اسماء ھالل دمحم الغنام 2238927 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 أشجان یوسف یوسف الكومي 1566446 كفـءكفـء2122011/03/01 معلم

أ.الشھید عبدالواحد غالب ت 2011/03/01 أشرف إبراھیم فتوح دمحم 1713759 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

كفر الجزیرة 2011/07/01 اشواق نجاح السید طھ 2240667 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

مؤسسة ناصر 2011/03/01 االء دمحم علم طھ عامر 2214105 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

الشھید حامد حسنین الخواجة ت أ 2011/03/01 اآلمیرة عبد الفتاح دمحم االلفى 861098 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

أ.منشأة حاتم  ت 2011/07/01 االمیرة فریدة  یوسف دمحم یوسف 2400103 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

زفتى الصناعیة الزخرفیة بسندبسط 2011/07/01 الجرایحى حسن فرید الشورى 2221166 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 الزھراء دمحم شرف حسین 2220503 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

أ.الشھید ماجد حامد یوسف ت 2011/03/01 السید عبدالمنعم دمحم بیومى 2257196 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

حانوت  الجدیدة 2011/03/01 السید محمود عبد الوھاب غانم 858628 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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سنباط األمیریة 2011/07/01 السیدة السید صالح الدمرداش السعدنى 2384059 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 السیدة عمر عبدالفتاح السعدنى 2240537 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 السیدة محمود عبدالغنى سعد 2240582 كفـءكفـء2242011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 الشریف احمد حلمى الشریف عید 2238866 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

دمحم بك الشافعى 2011/07/01 الشیماء حامد عبدالمھیمن الفقى 2054087 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

الشھید النبوى یوسف داود 2011/03/01 الشیماء عاشور علي علي 859708 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

الشھید الجمل 2011/07/01 أمال عبد العزیز إبراھیم السید 1578731 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

وحدة سنبو الكبرى 2011/07/01 امال عبدالرحمن عبدالسمیع احمد نصرة 2230458 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 امال دمحم عاشور السباعى زھران 2240584 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

سنباط االمیریھ 2011/03/01 امانى ابراھیم السید شاكر 861339 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

سنباط  الحدیثة 2011/07/01 امانى ابراھیم شعبان شعالن 2223089 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

حانوت ع المشتركة 2011/07/01 أمانى ابراھیم عبدالعال جمال الدین 2266695 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 امانى الدسوقى دمحم الشین 2240480 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 امانى حلمى على شاھین 2208413 كفـءكفـء2352011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/03/01 امانى زكى موسى سعدة 2238869 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

مسجد وصیف للبنات 2011/03/01 امانى شوقى عبد الباقى صلیب 861752 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 امانى عبد الظاھر عباس على الرفاعى 2240449 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/07/01 امانى عبد الفتاح عبد الفتاح بسیونى 2262482 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 امانى عبدالعزیز دمحم الحضرى 2239408 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

أ.الشھید ماجد حامد یوسف ت 2011/07/01 أمانى عبدالمعطى عبدالشافى السید مصطفى 1604299 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

الحاج عبد العزیز المنشاوى 2011/03/01 أمانى عطیة ابراھیم شتیوى 860512 كفـءكفـء2422011/03/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 امانى على عبدالجواد بدیر 2240563 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/03/01 امانى دمحم احمد الدمر 2238933 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 أمانى دمحم الشربینى عبد ربھ 827453 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/07/01 اماني السید االمام السنباطي 2239359 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

الشھید الجمل 2011/07/01 امجد شاكر على الجمل 2246765 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج االعدادیة 2011/07/01 امل السعید السید المرعز 2389743 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

كفر فرسیس 2011/03/01 أمل جمال ذكى سالمة 2211426 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/07/01 امل عطیة دمحم عطیة 2239525 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

اللواء ممدوح الجوھرى 2011/07/01 امل دمحم اسماعیل سالم 2399510 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

وحدة سنبوالكبرى 2011/07/01 امل دمحم على سعودى 2399559 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

حانوت الجدیدة 2011/07/01 امل محمود الحسب عبدالعزیزالحسب 2384204 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 امل مصطفى دمحم الكورانى 2222641 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/03/01 أمل نجاح السید الرشیدي 860854 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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2011/07/01 كفر ا لدیب ا لثانویة المشتركة امیر محمود عبدالحمید الرفاعى 2219619 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 أمیرة حسن عبدالمھیمن حسن 2400282 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

احمد عرابى 2011/07/01 امیرة سالم دمحم منصورة 2219066 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

الشھید ابراھیم جمال الدین المشتركة 2011/07/01 امیرة عبد النبى احمد مرعى 2246857 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 امیرة فكرى حسین خطابى 2238799 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

نزیھ فتحى عبد الجواد خلف/ د 2011/07/01 امیرة دمحم على السعدنى 2223481 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/07/01 أمیرة ھالل رزق الرخ 2399585 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

دمنھور الوحش بنات 2011/07/01 امیره شوقى دمحم عبدالحمید 2399875 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

أ.رمزى الشاعر ت/ د 2011/07/01 امیمة السید البدوى عبد العزیز شحاتھ 2183082 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

أ. الشھید احمد سیف االسالم  ت  2011/07/01 امیمة حمدى عبدالعزیز عمران 2239617 كفـءكفـء2652011/07/01 معلم

الشھید جالل امین حجاب 2011/03/01 امینة الدسوقى عبدالمعز عبدالجلیل 2222650 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

ابراھیم المھدى دراز 2011/07/01 أمینھ عبدهللا عبدهللا عالم 2400228 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

أ. كفر الجزیرة ت  2011/03/01 أمینھ دمحم المتولى قاسم 1635577 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 انتصار عطیة العزب ابوالعال 2238787 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

حانوت الجدیدة 2011/07/01 انشراح محرز عبدالعظیم دمحم 2384081 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

سنباط ع بنین 2011/03/01 اھداء حسیب خضر حسین 1568204 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 آیات ھالل دمحم الغنام 2220376 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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١حانوت  رقم  2011/03/01 إیمان إبراھیم عبد الحافظ غانم 1587465 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

منیة المباشرین 2011/03/01 ایمان ابراھیم عبد السمیع مشالى 856632 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

ابراھیم سالم 2011/07/01 ایمان ابراھیم علي الفخراني 2239601 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

سنباط االمیریھ 2011/03/01 ایمان ابراھیم یوسف عمارة 861042 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

زفـتى المھنیة بنات 2011/03/01 ایمان ابو المعاطى دمحم نصیر 2239556 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

كفر عنان  بنین 2011/07/01 ایمان احمد السید عامر 2243264 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

ابراھیم المھدى دراز 2011/07/01 ایمان الحسینى عبدالرحمن طراد 2243500 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

أحمد عبد الحمید عماشة 2011/07/01 ایمان السید عبد الحلیم الجحش 2396110 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 إیمان أنس البكرى قطرب 1639722 كفـءكفـء2812011/03/01 معلم

الحاجة زینب دمحم مرسى 2011/07/01 ایمان حامد عبدالعاطى منا 2400313 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

دمحم بك الشافعى 2011/07/01 ایمان رشاد عطیة الخولى 2222752 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

٢حانوت  2011/07/01 ایمان زین العابدین دمحم شوشة 1621148 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

مؤسسة ناصر 2011/03/01 ایمان سالم عبدهللا الحامولى 859288 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 ایمان طلعت دمحم ھیكل 2230573 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

الشھید حامد حسنین الخواجة ت أ 2011/03/01 ایمان عادل عبدالرافع الرفاعى 2221160 كفـءكفـء2872011/03/01 معلم

أ.المدنى خلیل ت 2011/07/01 ایمان عباس عبدالغفار خیر هللا 2384423 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 إیمان عبد الحمید على فلو 1639749 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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أ. الشھید احمد سیف االسالم  ت  2011/03/01 إیمان عبد العزیز مجاھد یونس 860783 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

الشھید الجمل 2011/03/01 إیمان عبد الناصر دمحم الشیخ 861404 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

الشھید عبد القادر دمحم موسى 2011/03/01 ایمان عبدالرحیم عبدالقادر نجم 2222713 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/07/01 ایمان عبدالقادر عبدالعزیز عید 2400171 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 ایمان عبدالقادر دمحم التھامى 2218299 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

فصول الصم بزفتى 2011/03/01 إیمان عبدالمنعم سید أحمد عبدالدایم 1577281 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 ایمان عبدالوھاب عبدالوھاب الدقن 1593016 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 ایمان عرفھ بیومى امام 859234 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 إیمان عطیة محمود دنیا 859044 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 ایمان لطفى العزب ابوزید 2233482 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 ایمان محسن دمحم ابوشادى 2218503 كفـءكفـء3002011/03/01 معلم

الشھید النبوى یوسف داود 2011/07/01 ایمان دمحم احمد عبدالمقصود 2400400 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/07/01 ایمان دمحم عبدالجید عامر 2214209 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 ایمان دمحم عبدالرؤف عمر 2239414 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 ایمان دمحم محمود المالح 2219092 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 ایمان محیى توفیق غراب 855599 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

أ.إحسان عبد القدوس ت 2011/07/01 ایمان مغاورى دمحم جادهللا 2221864 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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رمزى الشاعر  ت أ 2011/07/01 ایمان نجاح السید الرشیدى 2239410 كفـءكفـء3072011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/03/01 ایمان ھالل دمحم الغنام 2243318 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

شفیق شریف عینر المشتركة 2011/07/01 ایمن ابوعوف السید دمحم عینر 2384051 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2004/07/01 ایمن فتحى شریف الكومى 2079507 كفـءكفـء3102009/01/28 معلم

الشھید الجمل 2011/03/01 إیناس أحمد عبد الحلیم بدیوي 861557 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

شرشابة االعدادیھ الجدیدة 2011/07/01 ایناس مصطفى عبدالحكیم صالحھ 2237122 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

الشھیدعلى محمود ابو الخیر ع بنین 2011/07/01 ایناس ھالل رزق الرخ 2223109 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 آیھ السید عوض منشیة 2219650 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 إیھاب أبوبكر دمحم حسن المغربي 1570569 كفـءكفـء3152011/03/01 معلم

أ.الشھید ماجد دمحم یوسف ت 2011/07/01 بدر صبري دمحم االلفي 2399726 كفـءكفـء3162011/07/01 معلم

وحدة تفھنا العزب 2011/03/01 بدریة عبدالعزیز عبدالعظیم العتریس 2222612 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

كفر العرب 2011/07/01 بسمھ سعد السید عامر 2400068 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

الشھید أحمد على قشطة المشتركة 2011/07/01 بالل دمحم متولى سیداحمد 2389804 كفـءكفـء3192011/07/01 معلم

كفر الجزیرة 2011/03/01 تھاني سالم علي الشافعي 1572275 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 تیسیر عبدالغنى دمحم الحداد 2219592 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 تیسیر دمحم احمد موسى 2243474 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/07/01 ثریا فاروق ابوالمعاطى البوالقى 2243205 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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الشھید الحسینى عجاج 2011/07/01 ثناء سلیمان منصور الجحش 860892 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج 2011/03/01 جیھان عبد الودود عبد المجید الشیوى 1592135 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 جیھان علي السید البرعومي 2240360 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج 2011/03/01 حامد دمحم ابوبكر عبد المطلب سالم 859122 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

الشھید جالل امین حجاب 2011/03/01 حسناء فراج ابراھیم قریش 1628371 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

أ.ھانى رشدى  ت 2011/07/01 حسناء مصطفى  عبد الودود عمیره 2399481 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 حكمة معروف عبدالسمیع مشالى 2255537 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

اللواء ممدوح الجوھرى 2011/03/01 حكمت دمحمالسباعى عبدالعال زھرة 1624577 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

كفر العرب 2011/07/01 حنان احمد عبدالودود الھمشرى 2384645 كفـءكفـء3322011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 حنان سعد الدسوقى الراعى 860898 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

كفر العرب 2011/07/01 حنان عطیھ دمحم الطباخ 2402825 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 حنان دمحم امام قشاشة 2240568 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

عبدالعظیم السعدنى 2011/03/01 حنان محمود دمحم ابو الوفا 2239566 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

أ.كفرالصارم ت 2011/07/01 حیاة حسن احمد شعبان 2208334 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 خالد احمد ابراھیم شرف 861713 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

الشھیدعلى محمود ابو الخیر ع بنین 2011/03/01 خالد بكر على البنھاوى 2230335 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 خالد على دمحم محرم 861083 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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أ.الشھید عبدالواحد غالب ت 2011/03/01 خدیجة رجب على حسین 2239757 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

دمحم المدنى خلیل 2011/03/01 خضرة السید سند سند 2239680 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

ا/مدرسھ ابو على ت 2011/03/01 خمیس عبد هللا عبد الجلیل المصرى 848292 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

میت الحارون االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 خیرى دمحم حلمى السید عثمان 2222699 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/07/01 دالیا عبدالجلیل عبدالعظیم مالك زرد 1624563 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 دالیا عبدالرحمن الصاوى النجار 2218504 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

تفھنا العزب الجدیدة 2011/03/01 دالیا عبداللطیف عبدالرحمن عبداللطیف 1621698 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 دالیا عبدهللا حافظ الجندى 2218467 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

البنات القدیمة 2011/07/01 دالیا لطفى عبدالغنى امارة 2240506 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

مؤسسة ناصر 2011/07/01 دالیا دمحم ابراھیم دمحم جاد 2218451 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

أ.فاطمة الزھراء ت 2011/07/01 دالیا دمحم ابوالفتوح العدوى 2399642 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

وحدة سنباط  الجدیدة 2011/07/01 دالیا دمحم صالح عبدالشافى احمد البحیرى 2222755 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 دعاء ابراھیم عبدهللا عبد المعطى 860457 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

أ.دمحم المدنى خلیل ت 2011/03/01 دعاء ابوالفتوح سالم البیار 2224825 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 دعاء االحمدى فرید زیان 2224811 كفـءكفـء3552011/03/01 معلم

مؤسسة شبرا الیمن 2011/03/01 دعاء سعد حماد سعد 2210562 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 دعاء عبدالفتاح دمحم عرابى 1572459 كفـءكفـء3572011/03/01 معلم
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الشھید عبدالمولى فرج طعیمة 2011/07/01 دعاء عبدالمحسن عوض محفوظ 2219646 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

اللواء دمحم محمود الكفافى 2011/03/01 دعاء عبدالواحد عبدالعظیم عبدالعال 2233716 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 دعاء متولى جاب هللا البردینى 1613661 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

توفیق الجوھرى 2011/03/01 دعاء دمحم عبد العال البھنسى 861535 كفـءكفـء3612011/03/01 معلم

الشھیدانور البھى عبیة المشتركھ 2011/07/01 دعاء دمحم عزت عبد الرحمن الرفاعى 2246666 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 دعاء دمحم محمود القلشي 2399883 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

مؤسسة ناصر 2011/03/01 دینا مجدى ابوالمعاطى القصاص 2238964 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/03/01 دینا دمحمرامي السید العسال 1611211 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

أ.الشھید عبدالواحد غالب ت 2011/03/01 رابحة عبد الشافى ابو الغیط مبروك 1675978 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

سنباط االمیریھ 2011/03/01 راشھ ربیع عبد المنعم الراعى 1585799 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 راندا رزق عبدهللا عبدهللا 2399746 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 رانیا احمد دمحم الجاویش 2232801 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

الشھید عبد القادر دمحم موسى 2011/07/01 رانیا بدوى عبدالواحد ابویوسف 2400507 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/03/01 رانیا حامد مصطفي عبدالمعبود 1600830 كفـءكفـء3712011/03/01 معلم

المرحوم احمد عبد هللا بشبراملس 2011/07/01 رانیا سالم عطیھ طبالھ 2219483 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 رانیا سمیر ماھر العباسى 2400492 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

الشھید الجمل 2011/03/01 رانیا عبد العظیم عبد الحي مھدي 861132 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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سند بسط االعدادیة بنات 2011/07/01 رانیا دمحم احمد الجیزاوى 2383318 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

قشطى 2011/07/01 رانیا دمحم دمحم حبیب 2239548 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

سنباط  الحدیثة 2011/07/01 رانیا محمود حامد سلیم 861908 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

الشھید عبد المھیمن السكرى بنات 2011/07/01 رانیا مصطفي بیومي القضیھ 2240357 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

أ.ابراھیم المھدى دراز ت 2011/03/01 رانیة عبد الرحمن راضى طراد 861036 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

سنباط ع بنین 2011/03/01 راویة احمد عطیة الصعیدى 2232806 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

الحاجة زینب دمحم مرسى 2011/07/01 رباب السعید متولى بالل 2400331 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

الشھید جالل امین حجاب 2011/03/01 رباب ربیع شحاتھ احمد 1604405 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

أ.المدنى خلیل ت 2011/07/01 رباب عبدالغفار ابوالفرج الشناوى 2384420 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

الشھید دمحم عمادالدین سلیمان 2011/03/01 رباب عزت ابراھیم فرھود 1568151 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 رباب نبیل عبدالفتاح زید 1593063 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 رجاء عبدالرحمن صابر عطوه 2244533 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح ت 2011/07/01 رحاب احمد عبدالجواد السقیلى 2240627 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 رحاب السید السید الغیاتى 861624 كفـءكفـء3882011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 رحاب السید دمحم عبدالرحمن البرعى 2221151 كفـءكفـء3892011/03/01 معلم

كفر فرسیس 2011/03/01 رحاب سید احمد امین سلیمان 2233704 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 رحاب دمحم مصطفى شعالن 2222749 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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أ.ابراھیم المھدى دراز ت 2011/03/01 رسمیھ نعیم فتوح قطامش 2238694 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 رشا الھادى عبدهللا الرفاعى 2232764 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

سندبسط االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رشا حبیب حسن عرفة 1636657 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

زفـتى المھنیة بنات 2011/03/01 رشا حمدي عبد الفتاح درویش 2049340 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 رشا رجب عبد العظیم الباز 861792 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 رشا زكى عبد المجید البربرى 2243280 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

البنات القدیمة 2011/07/01 رشا عبد اللة عطیة عبد الرحمن 2244487 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

الشھید ھالل احمد بحیرى بنین 2011/03/01 رشا عبد هللا دمحم حجازى 1578190 كفـءكفـء3992011/03/01 معلم

شفیق شریف عینر المشتركة 2011/07/01 رشا دمحم ابراھیم الدیب 2383327 فوق المتوسطفوق المتوسط4002011/07/01 معلم

الشھید أحمد عبد الحمید عماشة 2011/03/01 رشا دمحم رشاد احمد عالم 860602 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/03/01 رشا دمحم شعبان حسن 2240401 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

وحدة تفھنا العزب 2011/07/01 رشا دمحم دمحم ابوشادى 2230220 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/07/01 رشا دمحمالبندارى سید احمد النادى 2243499 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 رشا دمحمالھادى عبدالمنعم ابراھیم 1635115 كفـءكفـء4052011/03/01 معلم

٢حانوت  رقم  2011/03/01 رشا مدحت عوض دمحم 2208396 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

الشھید الحسینى دمحم عجاج 2011/07/01 رشا مصطفى عبدهللا یونس 2401896 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

أ.رمزى الشاعر ت/ د 2011/07/01 رشا موسى عنتر  موسى 2065046 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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الشھید دمحم زرد 2011/07/01 رضا غریب دمحم الشربینى 2208344 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

اقباط سنباط 2011/07/01 رفقھ عطیة عوض هللا رزق 2408980 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

السالم التجریبیة 2011/07/01 رھام صالح توفیق الروینى 2400441 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

وحدة تفھنا العزب 2011/03/01 رھام دمحم طھ متولى جمعة 2222608 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

أ.الشھید حامد حسنین الخواجھ ت 2011/07/01 روحیة سید أحمد دمحم رخیة 2402786 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 روحیة مصطفى رضا عبد الرحمن أبو شال 1639788 كفـءكفـء4142011/03/01 معلم

میت البز 2011/07/01 ریحاب على فتوح الطنطاوى 2243482 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 ریھام احمد دمحم حامد 2238908 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

أ.ھانى رشدى ت 2011/07/01 ریھام حلمى دمحم شبل ساسة 2218453 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

الشھید دمحم زرد ع 2011/03/01 زھیرة نجیب طلخان عبدالدایم 2224807 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

أ.إحسان عبد القدوس ت 2011/07/01 زیزى عبدالحكیم عبدالعزیز الحارتى 2384624 كفـءكفـء4192011/07/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 زیزي مصطفي أحمد البیطار 1693241 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

الشھید النجار 2011/07/01 زینب ابراھیم عبد الحمید حماد 2244278 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 زینب السید حافظ الخولى 2240331 كفـءكفـء4222011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/07/01 زینب جودة دمحم السید فتھ 2398448 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

الشھید على دمحم العزب 2011/03/01 زینب خلیل عطاهللا الشحات 2246422 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

الشھید صفوت لطفى بالغریب 2011/07/01 زینب سعد الدین عبد العزیز شحاتة 2244526 كفـءكفـء4252011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2011/07/01 زینب شلبى على شلبى 2221182 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج االعدادیة 2011/07/01 زینب شوقى البحیرى یوسف البحیرى 2394918 كفـءكفـء4272011/07/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 زینب عبدالشكور فاضل الجاویش 2400300 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

أ.الشھید حامد حسنین الخواجھ ت 2011/03/01 زینب وھبة السید سالم 1589892 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

أ.الشھید عبد الواحد غالب ت 2011/07/01 سارة السباعى احمد شھیب 2384638 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 سارة رضوان محمود داغر 2218462 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

عبدالمولى فرج طعیمھ الرسمیة للغات 2011/07/01 سارة عبد المھیمن دمحم عوض 2243290 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

الـسمـالویة ع المشتركة 2011/07/01 سارة عبدالفتاح عبدالمنعم جاد 2231652 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

المرحوم احمد عبد هللا بشبراملس 2011/07/01 سامح دمحم شرف ابراھیم السیارى 2219338 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 سامى رمضان على الشناوى 2221200 كفـءكفـء4352011/03/01 معلم

٢حانوت  2011/07/01 سامیة عنتر فرج عطیھ 2399599 كفـءكفـء4362011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 سامیة فتحى احمد سلیمان 1593105 كفـءكفـء4372011/03/01 معلم

منیة المباشرین 2011/03/01 سامیھ عبد العزیز عبدالمنصف الحضرى 859440 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

الحاجة زینب دمحم مرسى حسین 2011/03/01 ستیتة السید دمحم سعید 2239480 كفـءكفـء4392011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 سحر توفیق سلیمان الوشاحى 1635226 كفـءكفـء4402011/03/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 سحر عبد الغفور السید الھمشرى 2244480 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

سنباط ع بنین 2011/07/01 سحر عبدالمجید عبدالرحمن الملیجى 2219102 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

شرشابة  المشتركة 2011/03/01 سحر عطیة عبد العزیز یونس 1571111 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

٢كفر الجزیره رقم  2011/07/01 سعاد ابراھیم حماد عبد الرحیم 2400405 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/07/01 سعاد عادل ابراھیم السباعي 2239532 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2011/07/01 سعاد فؤاد دمحم عبد الباقى 2246437 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 سعاد مندوة دمحم الشرقاوي 1574403 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

١كفر الجزیرة رقم  2011/07/01 سعیدة عبدالشافى محمود الحسب 1621682 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

أ.حامد حسین الخواجة  ت 2011/07/01 سكینة محمود دمحم المنیر 2070789 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

فصول میت الحارون الثانویة 2011/03/01 سلمى یوسف فتحى ابراھیم 2222704 كفـءكفـء4502011/03/01 معلم

سنباط ع بنین 2011/03/01 سلوى طلعت محمود المغنى 2232808 كفـءكفـء4512011/03/01 معلم

دمحم المدنى خلیل 2011/03/01 سلوي عبد الفتاح صابر شعبیطة 2239687 كفـءكفـء4522011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/03/01 سلیمان خیرى سلیمان حنا 1569865 كفـءكفـء4532011/03/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/03/01 سماح ابراھیم احمد كامل المغربى 2218502 كفـءكفـء4542011/03/01 معلم

سمیرة موسى ع المشتركة/ د 2012/08/01 سماح سامى سیداحمد سلیمھ 1671798 كفـءكفـء4552013/05/29 دكتوراهمعلم

الشھید الجمل 2011/03/01 سماح سمیر دمحم الجوھرى 2246800 كفـءكفـء4562011/03/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 سماح شوقي المرسي الكیالني 1600777 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 سماح صالح سالم جمعھ 2219652 كفـءكفـء4582011/03/01 معلم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/07/01 سماح دمحم احمد بدوى 2223112 كفـءكفـء4592011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تفھنا العزب  المشتركة 2011/07/01 سماح محمود دمحم فھمى 2402289 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

عبد اللطیف عبده حشیش 2011/07/01 سمر السید عبده الرجبى 2246456 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 سمر حمدى مصطفى غانم 2255661 كفـءكفـء4622011/03/01 معلم

سنباط  الحدیثة 2011/07/01 سمر سمیر عبدالغفار عقل 2244484 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

السالم التجریبیة 2011/07/01 سمر عبدالفتاح على العقباوى 2391114 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

الشھید حامد حسنین الخواجة ت أ 2011/03/01 سمر عطیة كامل الطناحى 1571678 كفـءكفـء4652011/03/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 سمر فاروق جبر غریب 2240553 كفـءكفـء4662011/07/01 معلم

الشھید صفوت لطفى بالغریب 2011/07/01 سمیحة عطیة جعفر بخیت 2244520 كفـءكفـء4672011/07/01 معلم

الشھید دمحم عمادالدین سلیمان 2011/07/01 سمیرة احمد عطیة وكوك 2221176 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 سناء عبد الفتاح سعد حماد 2243262 كفـءكفـء4692011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح المشتركة ت 2011/03/01 سناء دمحم عبدالمھیمن العجمي 1597252 كفـءكفـء4702011/03/01 معلم

قشطى 2011/03/01 سنیھ عطیھ إبراھیم منصوره 1581121 كفـءكفـء4712011/03/01 معلم

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/03/01 سھام انور عبدالرحمن الحجر 2222708 كفـءكفـء4722011/03/01 معلم

الشھید النجار 2011/07/01 سھام عبدالفتاح دمحم العنازى 2384348 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

كفر فرسیس 2011/03/01 سھام عبدالمنعم عبدالمنعم الخولى 861412 كفـءكفـء4742011/03/01 معلم

سنباط األمیریة 2011/07/01 سھام على دمحم البربرى 2218586 كفـءكفـء4752011/07/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 سھام دمحم ابراھیم أبوطالب 1664423 كفـءكفـء4762011/03/01 معلم
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٢كفر الجزیره رقم  2011/07/01 سھام مندوه دمحم الشرقاوي 2400104 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

كفر سنباط ع المشتركة 2011/07/01 سھیر عبد الحكم دمحم عمیره 2219365 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 سھیر عبدالرحمن عبد الحلیم ناصف 2238742 كفـءكفـء4792011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/07/01 سوزان عبدالھادى دمحم سنھ 2239491 كفـءكفـء4802011/07/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/03/01 سوسو عبدالنبى حجازى ناصف 2219621 كفـءكفـء4812011/03/01 معلم

نھطاى االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 شادیة عبد الحى عبدالحمید  الحناوى 2243299 كفـءكفـء4822011/03/01 معلم

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/03/01 شادیة عبدهللا عبدالرحمن زغلول 2222718 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 شریف رضا عبدالجید حماد 1594116 كفـءكفـء4842011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/03/01 شریف على دمحم حجازى 2224726 كفـءكفـء4852011/03/01 معلم

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/07/01 شرین حامد محمود سیداحمد 1621692 كفـءكفـء4862011/07/01 معلم

الشھید شمس الدین عبد ربة 2011/07/01 شرین عادل عوض السنیتى 2245251 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

2011/07/01  شرشابة الثانویةالتجاریة المشتركة شرین عبدالحلیم عبدالغنى ابوعجیلة 2219090 كفـءكفـء4882011/07/01 معلم

مسجد وصیف للبنات 2011/03/01 شنودة ابراھیم رزق هللا ابراھیم 2222620 كفـءكفـء4892011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 شھیرة فاروق دمحم الطنطاوى المسدى 1676701 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

تفھنا العزب الجدیدة 2011/03/01 شیرین السید عطیة السید موافي 2222607 كفـءكفـء4912011/03/01 معلم

الشھید ھالل احمد بحیرى بنین 2011/07/01 شیرین جمال الدین السید نصیر 2219357 كفـءكفـء4922011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/03/01 الحمید عبدالعزیز حواس\شیرین عبد 2209499 كفـءكفـء4932011/03/01 معلم
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الشھید عبد المولى طعیمھ 2011/07/01 شیرین فاروق حلمى ابراھیم 2399704 كفـءكفـء4942011/07/01 معلم

الشھید الجمل 2011/07/01 شیرین دمحم احمد شرف الدین 2373628 كفـءكفـء4952011/07/01 معلم

حنون الثانویة بنات 2011/03/01 شیرین دمحم على عبدالجواد 2211390 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 شیماء ابراھیم عبدالغفار حبیب 2238941 كفـءكفـء4972011/07/01 معلم

حانوت الجدیدة 2011/07/01 شیماء احمد السید سالم 2399740 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

الشھید دمحم زرد الرسمیة للغات 2011/03/01 شیماء احمد عالم حسان 2222604 كفـءكفـء4992011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/07/01 شیماء احمد دمحم ھیكل 2220412 كفـءكفـء5002011/07/01 معلم

نھطاى االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 شیماء الدسوقى دمحم الشین 2240454 كفـءكفـء5012011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 شیماء بدران احمد بدران 2214218 كفـءكفـء5022011/07/01 معلم

أ.الشھید حامد حسنین الخواجھ ت 2011/07/01 شیماء حامد عبدالوھاب نصار 2221861 كفـءكفـء5032011/07/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 شیماء حسین دمحم عیسى 2240325 كفـءكفـء5042011/03/01 معلم

حنون  بنات 2011/03/01 شیماء راضى دمحم فرج الشال 2244018 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

أ.الشھید ماجد دمحم یوسف ت 2011/07/01 شیماء سالم خلیل حالوة 2399576 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

عدلى عبد الخالق ع المشتركة 2011/07/01 شیماء سعد شاكر الوكیل 2239329 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 شیماء سلیمان دمحم زعیر 1594104 كفـءكفـء5082011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 شیماء سمیر حسن بدوى 1660624 كفـءكفـء5092011/03/01 معلم

أ.كفر اسماعیل ت 2011/03/01 شیماء صابر دمحم السیسى 1604559 كفـءكفـء5102011/03/01 معلم
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أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/07/01 شیماء صبحى على سمرى 2214241 كفـءكفـء5112011/07/01 معلم

كفر شبرا الیمن المشتركة 2011/07/01 شیماء صبرى امین حجاب 2244460 فوق المتوسطفوق المتوسط5122011/07/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/07/01 شیماء صالح یحیى قندیل 2243438 كفـءكفـء5132011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح المشتركة ت 2011/03/01 شیماء عبد اللطیف أحمد حسین 859571 كفـءكفـء5142011/03/01 معلم

تامر عبدالنبى صادق مشعل/ الشھید  2011/07/01 شیماء عربى حسبو شعالن 2244580 كفـءكفـء5152011/07/01 معلم

كفر العرب 2011/07/01 شیماء عزت محمود جاد 2221146 كفـءكفـء5162011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 شیماء فرج حامد االبیض 2219640 كفـءكفـء5172011/07/01 معلم

وحدة سنبو الكبرى 2011/03/01 شیماء فواد عبدالرازق مصطفى 2230409 كفـءكفـء5182011/03/01 معلم

أ.ابراھیم مھدى دراز ت 2011/03/01 شیماء فوزي عبد الحمید البھنسى 2238715 كفـءكفـء5192011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 شیماء قدرى ذكى الشرقاوى 2219637 كفـءكفـء5202011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح ت 2011/07/01 شیماء كامل ابراھیم عمار 2240623 كفـءكفـء5212011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج االعدادیة 2011/03/01 شیماء دمحم حلمى السید الشیخ 2245419 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/03/01 شیماء دمحم عبدالشكور القھوجى 2214191 كفـءكفـء5232011/03/01 معلم

أحمد عرابى 2011/03/01 شیماء دمحم فرج معوض 2214211 كفـءكفـء5242011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم عبد الحمید شلبي 2238935 كفـءكفـء5252011/03/01 معلم

توفیق الجوھرى 2011/07/01 شیماء دمحم دمحم عفان 2240475 كفـءكفـء5262011/07/01 معلم

عبدالمولى فرج طعیمھ الرسمیة للغات 2011/03/01 شیماء دمحمالھادى عبدالمنعم ابراھیم 1635051 كفـءكفـء5272011/03/01 معلم
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كفر السنادیة 2011/03/01 شیماء یوسف الكیالنى عمارة 1584802 كفـءكفـء5282011/03/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 صباح احمد على یوسف 2219630 كفـءكفـء5292011/07/01 معلم

سنباط األمیریة 2011/07/01 صباح الحسینى السید صقر 2218566 كفـءكفـء5302011/07/01 معلم

دمحم بك الشافعى 2011/03/01 صباح السید دمحم السروجى 861076 كفـءكفـء5312011/03/01 معلم

دمحم بك الشافعى 2011/03/01 صباح حامد عبدالقادر احمد 2232797 كفـءكفـء5322011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 صباح عبدالفتاح عمر األزھرى 1632626 كفـءكفـء5332011/03/01 معلم

مصطفى كامل 2011/03/01 صبري رمضان عبدالمقصود رمضان 860824 كفـءكفـء5342011/03/01 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 صفاء جالل على سوار 2238936 كفـءكفـء5352011/07/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 صفاء صبحى الدمحمى أالعصر 856502 كفـءكفـء5362011/03/01 معلم

أ.الشھید محیى الدین نوح شاھین ت 2011/07/01 صفاء عبدالسمیع نوح شاھین 1564066 كفـءكفـء5372011/07/01 معلم

میت البز 2011/03/01 صفاء عبدالفتاح عبدالدایم محمود 2243486 كفـءكفـء5382011/03/01 معلم

مسجد وصیف للبنات 2011/03/01 صفاء عبدالفتاح عبدالفتاح بسیونى 1579648 كفـءكفـء5392011/03/01 معلم

الشھید شمس الدین عبدربھ 2011/07/01 صفاء دمحم عبد الكریم بدیر 2219376 كفـءكفـء5402011/07/01 معلم

وحدة شبراملس 2011/07/01 صفیة حسن عبدالمقتدر الفقى 2240388 كفـءكفـء5412011/07/01 معلم

سند بسط االعدادیة بنات 2011/07/01 ضحى السید عوض منشیة 2223111 كفـءكفـء5422011/07/01 معلم

الشھید النجار 2011/03/01 ضحى یونس عبد الباقى عوض 2244244 كفـءكفـء5432011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 طارق عبدالبدیع عبدالحكیم الكردى 1587266 كفـءكفـء5442011/03/01 معلم
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تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 طارق یاسین دمحم زعیمة 2238796 كفـءكفـء5452011/03/01 معلم

تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 عائشة عبدالرحمن احمد زیدان 2238710 كفـءكفـء5462011/03/01 معلم

میت الحارون االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 عبد الفتاح حمدى عبد الفتاح حالوة 2243295 كفـءكفـء5472011/07/01 معلم

الشھید دمحم عمادالدین سلیمان 2011/03/01 عبدالجواد دمحم عبدالجواد موسى عامر 847800 كفـءكفـء5482011/03/01 معلم

سراج الدین سراج اسماعیل 2011/03/01 عبدالستار دمحم متولى الحرش 2230170 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

كشك الثانویة العسكریة بنین 2011/03/01 عبدالعزیز دمحم عبدالحمید الجمال 2221194 كفـءكفـء5502011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح المشتركة ت 2011/03/01 عبدالقادر عبدالحمید عبدالقادر جاد 1594045 كفـءكفـء5512011/03/01 معلم

عبدالمولى فرج طعیمھ الرسمیة للغات 2011/03/01 عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم عسكر 1572373 كفـءكفـء5522011/03/01 معلم

رمزى الشـا عر المشتركة/ د 2011/07/01 عبدالمھیمن احمد عزت عبدالمھیمن ناصف 1600846 كفـءكفـء5532011/07/01 معلم

أحمد عرابى 2011/07/01 عبیر احمد رمضان حواس 2238658 كفـءكفـء5542011/07/01 معلم

الشھید حامد حسنین الخواجة ت أ 2011/03/01 عبیر السید ابراھیم الشافعى 855323 كفـءكفـء5552011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 عبیر صبحى دمحم زینھ 2240538 كفـءكفـء5562011/07/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/03/01 عبیر عاطف عبدالحمید مشالى 2218548 كفـءكفـء5572011/03/01 معلم

الشھید شمس الدین عبد ربة 2011/07/01 عبیر عبد الباسط فتحى عبد الفتاح 2246838 كفـءكفـء5582011/07/01 معلم

حانوت الجدیدة 2011/07/01 عبیر محرز عبدالعظیم دمحم 2387194 كفـءكفـء5592011/07/01 معلم

١كفر الجزیرة رقم  2011/07/01 عبیر دمحم السعید عبدالھادى مرعى 2222546 كفـءكفـء5602011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء تعلیم اساسى 2011/07/01 عزة عبد الخالق دمحم الراعي 2240404 كفـءكفـء5612011/07/01 معلم
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میت البز 2011/03/01 عزة یحیي عباس الخشن 1572266 كفـءكفـء5622011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 عزه امین دمحم التنھ 2211388 كفـءكفـء5632011/03/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 عزه دمحم السید صوار 1581075 كفـءكفـء5642011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى طعیمھ 2011/07/01 عزیزة الحسانین رضوان الحسانین 2219635 كفـءكفـء5652011/07/01 معلم

عبد الحمید عبد الجواد غیط 2011/07/01 عزیزة حامد عبدالمنعم سالم 2220446 كفـءكفـء5662011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 عزیزة صالح سلیمان المھدى 2240531 كفـءكفـء5672011/07/01 معلم

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/07/01 عصمت الحسیني عطیة رمضان 2400087 كفـءكفـء5682011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2000/10/03 عطا حسن دمحم العماوى 856309 كفـءكفـء5692010/03/29 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 عطیھ رمضان عطیھ البرى 861721 كفـءكفـء5702011/03/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 عفاف عبدالجواد فتوح الوشاقى 1633191 كفـءكفـء5712011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 عفاف عبداللطیف دمحم نصار 2240482 كفـءكفـء5722011/03/01 معلم

الحاجة زینب دمحم مرسى 2011/07/01 عال اسماعیل امام عبدالناصر 2400157 كفـءكفـء5732011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/03/01 عال سید احمد دمحم الجزار 2224734 كفـءكفـء5742011/03/01 معلم

أ.الشھید ماجد حامد یوسف ت 2011/03/01 عال منصور یس منصور 1604303 كفـءكفـء5752011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 عالء الدین عزت دمحم ھالل الغنام 1604329 كفـءكفـء5762011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/03/01 عالء حسن احمد الشھابى 860221 كفـءكفـء5772011/03/01 معلم

الشھید عبدالمولى فرج طعیمة 2011/07/01 علیاء یوسف على یحى 2218457 كفـءكفـء5782011/07/01 معلم
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عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 عماد عبدالمولى ابراھیم عبدهللا 2221225 كفـءكفـء5792011/03/01 معلم

دمنھور الوحش ع المشتركة 2011/03/01 عمر عبدالمنعم دمحم بیومى 2219097 كفـءكفـء5802011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 عمرو عبدهللا دمحم جعفر 2390905 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 عواطف صالح السید عبد الرازق 859280 كفـءكفـء5822011/03/01 معلم

عبد الحمید عبد الجواد غیط 2011/03/01 عواطف صبحي عبدالحمید مراد 861125 كفـءكفـء5832011/03/01 معلم

حنون المشتركھ 2011/07/01 غادة السید السید حسانین 2244519 كفـءكفـء5842011/07/01 معلم

عبد الحمید عبد الجواد غیط 2011/07/01 غادة عبدالمعین عبدالفتاح سلیمان 2243175 كفـءكفـء5852011/07/01 معلم

على بن ابى طالب الفكریھ 2011/03/01 غز ابراھیم احمد الوشاحى 2247038 كفـءكفـء5862011/03/01 معلم

الشھید ھالل احمد بحیرى بنین 2011/07/01 فاتن ابراھیم عبدالقادر النمس 2239335 كفـءكفـء5872011/07/01 معلم

١كفر الجزیرة رقم  2011/07/01 فاتن الدمرداشى على شلبى 2222547 كفـءكفـء5882011/07/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/03/01 فاتن السید نصر السید 2218501 كفـءكفـء5892011/03/01 معلم

میت الرخا الثانویة المشتركة 2011/03/01 فادى حنا عزیزحنا یوسف 1607372 كفـءكفـء5902011/03/01 معلم

زفتى الصناعیة الزخرفیة بسندبسط 2011/07/01 فاروق رمضان عطیة البرى 2221168 كفـءكفـء5912011/07/01 معلم

تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 فاطمة احمد راضى السید 2219057 كفـءكفـء5922011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 فاطمة السید حسن سالم 1711427 كفـءكفـء5932011/03/01 معلم

كفر شبرا قلوج 2011/07/01 فاطمة السید عبدالعظیم ابوالوفا 2245224 كفـءكفـء5942011/07/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 فاطمة السید نجیب كشك 1591521 كفـءكفـء5952011/03/01 معلم
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دمحم على سالمة المداح 2011/07/01 فاطمة طاھر عبدالحكیم نوفل 2243471 كفـءكفـء5962011/07/01 معلم

تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 فاطمة عبدالعلیم مللك زرد 2238766 كفـءكفـء5972011/03/01 معلم

أحمد عرابى 2011/07/01 فاطمة دمحم عبدالمجید باشا 1597757 كفـءكفـء5982011/07/01 معلم

الشھیدعلى محمود ابو الخیر ع بنین 2011/03/01 فاطمة دمحم على طلخان 1607366 كفـءكفـء5992011/03/01 معلم

سنباط الجدیدة 2011/07/01 فاطمة دمحم دمحم على عبدالحافظ 2384408 كفـءكفـء6002011/07/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 فاطمة محمود عبدالرحیم سیدأحمد 2400009 كفـءكفـء6012011/07/01 معلم

منیة المباشرین 2011/03/01 فاطمھ ربیع عبد الغني حجازي 2211416 كفـءكفـء6022011/03/01 معلم

سند بسط االعدادیة بنات 2011/03/01 فایقة دمحم انور مصطفى طالب 1635001 كفـءكفـء6032011/03/01 معلم

ششتا 2011/03/01 فتحیة دمحم مختار ابودسوقى 2240407 كفـءكفـء6042011/03/01 معلم

كفر العرب 2011/03/01 فریدة أحمد عبد المحسن الزعرة 1569783 كفـءكفـء6052011/03/01 معلم

٢حانوت  2011/03/01 فریده عبدهللا عبدالمحسن مسعود 2237476 كفـءكفـء6062011/03/01 معلم

الشھید النجار 2011/03/01 فضیلة وجدى عبد العزیز عمارة 2244261 كفـءكفـء6072011/03/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/07/01 فلة الجیوشى بیومى خیر الدین 2218479 كفـءكفـء6082011/07/01 معلم

الشھید عبد الرحمن محسب خطابى ع 2011/03/01 فھیمھ دمحم عبد الوھاب شلبى 1572466 كفـءكفـء6092011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 فؤاد رمضان ابو المعاطى على 2252731 كفـءكفـء6102011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى طعیمھ 2011/07/01 فوزیة السید على ھال 2219641 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

الشھید ھالل احمد بحیرى بنین 2011/03/01 كامل عبدالحمید كامل خمیس 849282 كفـءكفـء6122011/03/01 معلم
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عثمان بن عفان 2011/07/01 كریمة ابراھیم زینھم الفخرانى 2240556 كفـءكفـء6132011/07/01 معلم

میت البز 2011/07/01 كریمة سمیر حافظ نصیر 2243481 كفـءكفـء6142011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 لبنى عبد المنعم جمال یونس جمال الدین 861563 كفـءكفـء6152011/03/01 معلم

حنون المشتركة 2011/03/01 لبنى عبدالعزیز طھ خفاجھ 2214242 كفـءكفـء6162011/03/01 معلم

الشھید دمحم زرد 2011/07/01 لبنى مسعد مصیلحى شحاتة 2208381 كفـءكفـء6172011/07/01 معلم

أ.حامد حسین الخواجة  ت 2011/07/01 لمیاء أمین ربیع الجندى 2400419 كفـءكفـء6182011/07/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 لمیاء عاطف  السید عمیرة 2399913 كفـءكفـء6192011/07/01 معلم

السمالویة  الجدیدة 2011/07/01 لمیاء عبدة كامل االجرود 2239691 كفـءكفـء6202011/07/01 معلم

أ.إحسان عبد القدوس ت 2011/07/01 لمیاء فراج ابراھیم فریش 2221868 كفـءكفـء6212011/07/01 معلم

٢حانوت  2011/07/01 لیلى فوزي عبدالعظیم دمحم 2399947 كفـءكفـء6222011/07/01 معلم

٢كفر الجزیره رقم  2011/07/01 ماجدة دمحم شوقى عبدالشكور سلیمان 2222545 كفـءكفـء6232011/07/01 معلم

أ.الشھید محیى الدین نوح شاھین ت 2011/07/01 مادى حسن دمحم الشوربجى 1565828 كفـءكفـء6242011/07/01 معلم

متولى الشدودى 2011/07/01 مارى رضا میشیل حبیب شحاتة 2233565 كفـءكفـء6252011/07/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/07/01 مایسة عبد القادر عبد العزیز راشد 2239328 كفـءكفـء6262011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 دمحم ابراھیم حامد عبدالحلیم 1604549 كفـءكفـء6272011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 دمحم ابوالفتوح دمحم امبابى 2230367 كفـءكفـء6282011/03/01 معلم

كشك الثانویة العسكریة بنین 2011/03/01 دمحم السعید مختار الحریرى 2236975 كفـءكفـء6292011/03/01 معلم
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فصول میت الحارون الثانویة 2011/03/01 دمحم السید مصطفى الدسوقى 2222732 كفـءكفـء6302011/03/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 دمحم السید نجیب كشك 1593311 كفـءكفـء6312011/03/01 معلم

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2004/07/01 دمحم حسن حافظ كرات 857325 كفـءكفـء6322009/01/28 معلم

نھطاى االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم حسین السید عوض 2224816 كفـءكفـء6332011/03/01 معلم

سمیرة موسى ع المشتركة/ د 2011/03/01 دمحم رضا جمال عیسي 1580703 كفـءكفـء6342011/03/01 معلم

مقدم طیار أحمد نبیل دمحم طنطاوى عماره/ ش 2011/03/01 دمحم سالم عبدالحمید النھطاوي 1594123 كفـءكفـء6352011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 دمحم سمیر عبد النبي المصري 1580901 كفـءكفـء6362011/03/01 معلم

١حانوت  رقم  2011/07/01 دمحم طاھر عبدالحكیم نوفل 2266698 كفـءكفـء6372011/07/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/03/01 دمحم عادل سید احمد الصابر 2235843 كفـءكفـء6382011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 دمحم عبد الباسط حسین الطنطاوى 2246714 كفـءكفـء6392011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 دمحم عبد السالم دمحم الدندیطى 846905 كفـءكفـء6402011/03/01 معلم

فصول سند بسط الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد اللطیف عبد الحافظ لقمة 852605 كفـءكفـء6412011/03/01 معلم

٢مسجد وصیف للبنین رقم  2011/03/01 دمحم عبد هللا كمال الجحش 861310 كفـءكفـء6422011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالغفار دمحم یوسف البحیرى 2394908 كفـءكفـء6432011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 دمحم عبدالھادى الدسوقى سعفان 2222610 كفـءكفـء6442011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 دمحم عزت دمحم علي وھدان 2239704 كفـءكفـء6452011/03/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/03/01 دمحم عزت دمحم عیطھ 1600860 كفـءكفـء6462011/03/01 معلم
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البنات القدیمة 2011/03/01 دمحم على دمحم عاشور 2221153 كفـءكفـء6472011/03/01 معلم

دمنھور الوحش ع المشتركة 2011/07/01 دمحم فؤاد فتوح الصعیدى 2222739 كفـءكفـء6482011/07/01 معلم

الشھید النجار 2011/03/01 دمحم دمحم ابراھیم البدوى 2244198 كفـءكفـء6492011/03/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 دمحم مصطفى اسماعیل جاب هللا 855953 كفـءكفـء6502011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/07/01 دمحم یوسف أبوالعطا الجد 2402681 كفـءكفـء6512011/07/01 معلم

شفیق شریف عینر المشتركة 2011/03/01 محمود طلخان ھالل شادي 1571680 كفـءكفـء6522011/03/01 معلم

كفر شبرا الیمن المشتركة 2011/03/01 محمود عبد الستار عبد العزیز دعبس 1614554 كفـءكفـء6532011/03/01 معلم

أشرف الشناوى 2011/03/01 محمود دمحم عبد الرحیم محمود 1711449 كفـءكفـء6542011/03/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/07/01 محمود محمود احمد االصفر 2219091 كفـءكفـء6552011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 مدحت رمضان دمحم البھلوان 861242 كفـءكفـء6562011/03/01 معلم

الشھید النبوى یوسف داود 2011/03/01 مدیحة رشدى عوض البھوتى 2219584 كفـءكفـء6572011/03/01 معلم

الشھید على كمال الدین غنیم 2011/03/01 مدیحة عبدالسالم متولى حفظ هللا 2220478 كفـءكفـء6582011/03/01 معلم

اقباط سنباط 2011/07/01 مرجریت بدوي عطیة بدوى 2222674 كفـءكفـء6592011/07/01 معلم

دمحم المدنى خلیل 2011/07/01 مرفت البندیرى عبد الحلیم الصاحي 2239693 كفـءكفـء6602011/07/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 مرفت حامد احمد عبدالحافظ 855238 كفـءكفـء6612011/03/01 معلم

سنباط التجاریة المشتركة 2011/03/01 مرفت رمضان على الصباغ 2210581 كفـءكفـء6622011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 مرفت عبدالغنى عبدالوھاب ابوالسبح 2219094 كفـءكفـء6632011/07/01 معلم
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وحدة سنباط  الجدیدة 2011/03/01 مرفت فوزى عبدالجواد الغلبان 860988 كفـءكفـء6642011/03/01 معلم

سنباط الجدیدة 2011/07/01 مرفت محمود السید الشافعى 2240573 كفـءكفـء6652011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 مروة جابر ابراھیم فوده 2240361 كفـءكفـء6662011/03/01 معلم

كفر شبرا الیمن المشتركة 2011/07/01 مروة رمضان عبد الھادى حجازى 2246960 فوق المتوسطفوق المتوسط6672011/07/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح المشتركة ت 2011/03/01 مروة سامي عبدالحكیم عامر 861346 كفـءكفـء6682011/03/01 معلم

میت البز 2011/03/01 مروة عبد الرحمن السید وھدان 1569850 كفـءكفـء6692011/03/01 معلم

١حانوت  رقم  2011/03/01 مروة عبد الغفار دمحم البحیرى 861559 كفـءكفـء6702011/03/01 معلم

دمنھور الوحش ع المشتركة 2011/03/01 مروة عبد المنعم عیسوى الشا فعى 1581384 كفـءكفـء6712011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 مروة عبدالواحد توفیق عبده 2220372 كفـءكفـء6722011/03/01 معلم

حنون المشتركة 2011/07/01 مروة عطیة ابراھیم  شتیوي 2221186 كفـءكفـء6732011/07/01 معلم

مصطفى كامل 2011/03/01 مروة على على الھریدى 1592681 كفـءكفـء6742011/03/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 مروة علي محمود علي 2238917 كفـءكفـء6752011/07/01 معلم

أ. الشھید احمد سیف االسالم  ت  2011/07/01 مروة فھمى دمحم الطنطاوى 2221228 كفـءكفـء6762011/07/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/07/01 مروة فوزى عبدالحمید الرخاوى 2220393 كفـءكفـء6772011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 مروة قاسم خیر الدین ابراھیم 2240526 كفـءكفـء6782011/07/01 معلم

٢حانوت  2011/07/01 مروة كمال شھاب الدین الغرباوى 2399757 كفـءكفـء6792011/07/01 معلم

٢حانوت  رقم  2011/03/01 مروة دمحم عوض طة 766645 كفـءكفـء6802011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحاج عبدالحمید حسن الجمال 2011/03/01 مروة محمود عالم احمد سالم 2235872 كفـءكفـء6812011/03/01 معلم

الشھید أحمد عبد الحمید عماشة 2011/03/01 مروه ابو العزم صالح الجناینى 1568711 كفـءكفـء6822011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 مروه السعید دمحم فودة 1614734 كفـءكفـء6832011/03/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 مروه حامد عبدالحافظ على 2400261 كفـءكفـء6842011/07/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/07/01 مروه دمحم محمود الصیفى 2243450 كفـءكفـء6852011/07/01 معلم

النھضة 2011/03/01 مریانھ كمال میخائیل ابراھیم 1572443 كفـءكفـء6862011/03/01 معلم

كفر سنباط ع المشتركة 2011/07/01 مریم احمد السعید البھنسى 2243443 كفـءكفـء6872011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 مریم ایوب عبدهللا عوض 2219063 كفـءكفـء6882011/07/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 مسعدة السید السید رزق احمد 1635146 كفـءكفـء6892011/03/01 معلم

أ.محى الدین نوح شاھین ت 2011/07/01 مشیرة الشحات یوسف الحفناوى 2215067 كفـءكفـء6902011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 مصطفى عادل عبده رحمھ 2220495 كفـءكفـء6912011/07/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 مفیدة السید دمحم حماد 861396 كفـءكفـء6922011/03/01 معلم

میت البز 2011/07/01 ملكھ عبدالمنصف عبدالعال عقدة 2219069 كفـءكفـء6932011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 منار محمود محمود اسماعیل 2210455 كفـءكفـء6942011/03/01 معلم

١كفر الجزیرة رقم  2011/07/01 منال ابراھیم دمحم یوسف 2239608 كفـءكفـء6952011/07/01 معلم

أبو بكر الصدیق ع بنات 2011/07/01 منال المداح عبدالحلیم دمحم ابوسلیمان 2239419 كفـءكفـء6962011/07/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/03/01 منال عرفة كمال السعدنى 2243446 كفـءكفـء6972011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید عبد المولى طعیمھ 2011/07/01 منال دمحم مھیب حویدق 2401904 كفـءكفـء6982011/07/01 معلم

قشطى 2011/03/01 منى ابراھیم الدسوقى فرید مندور 2239539 كفـءكفـء6992011/03/01 معلم

الشھید دمحم زرد الرسمیة للغات 2011/03/01 منى حسن توفیق السرنجاوى 2233579 كفـءكفـء7002011/03/01 معلم

الشھید الحسینى دمحم عجاج 2011/07/01 منى سامى احمد خلیل 2401888 كفـءكفـء7012011/07/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/07/01 منى سعید دمحم مرسى 2401345 كفـءكفـء7022011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 منى عبدالعزیز مصطفى ابراھیم 2219624 كفـءكفـء7032011/03/01 معلم

میت البز 2011/07/01 منى عبدالفتاح حمودة الشال 2243484 كفـءكفـء7042011/07/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 منى عزت احمد عبد الجلیل 1569866 كفـءكفـء7052011/03/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 منى دمحم احمد عبدة 2239493 كفـءكفـء7062011/07/01 معلم

كفر فرسیس 2011/07/01 منى محمود دمحم وھدان 2246447 كفـءكفـء7072011/07/01 معلم

السمالویة 2011/07/01 مني عبد الشافي دمحم بدر 1578635 كفـءكفـء7082011/07/01 معلم

الشھید ھالل احمد بحیرى بنین 2011/03/01 منیر دمحم النبوى العجیل 853490 كفـءكفـء7092011/03/01 معلم

احمد عرابى 2011/07/01 مھا ابراھیم دمحم كشك 2214231 كفـءكفـء7102011/07/01 معلم

حانوت  الجدیدة 2011/03/01 مھا أحمد حسین عثمان 860899 كفـءكفـء7112011/03/01 معلم

٢حانوت  رقم  2011/03/01 مھا التمیمى قمرالزمان عفان 1575486 كفـءكفـء7122011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 مھا حسنى عبدالفتاح سلیم 1607378 كفـءكفـء7132011/03/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/03/01 مھا صبحى مصطفى علوفة 1578172 كفـءكفـء7142011/03/01 معلم
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١حانوت  رقم  2011/03/01 مھا صبري دمحم زھرة 2239563 كفـءكفـء7152011/03/01 معلم

أ. الشھید احمد سیف االسالم  ت  2011/03/01 مھا عبد المنعم حسن عطیھ 857224 كفـءكفـء7162011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/07/01 مھا عبدالحلیم دمحم رمضان 2220416 كفـءكفـء7172011/07/01 معلم

احمد عرابى 2011/07/01 مھا یحیي عبد الرحمن شعالن 2238807 كفـءكفـء7182011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 مي أبوالفتوح دمحم حسن 1577985 كفـءكفـء7192011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 مي البنداري دمحم الحناوي 1594128 كفـءكفـء7202011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 میادة السباعي عبدهللا مصطفى ابو صالحھ 1593264 كفـءكفـء7212011/03/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 میادة كمال دمحم حماد 861402 كفـءكفـء7222011/03/01 معلم

میت الحارون االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 میادة دمحم الھادى عبد المنعم ابراھیم 2243284 كفـءكفـء7232011/07/01 معلم

2011/03/01 كفر ا لدیب ا لثانویة المشتركة میاده وھبھ حسن إبراھیم طمان 861539 كفـءكفـء7242011/03/01 معلم

كفر شماره 2011/03/01 میرفت حسین على ابو حسین 1671928 كفـءكفـء7252011/03/01 معلم

سنباط االمیریھ 2011/07/01 نادیة ابراھیم فرج حسن 2384414 كفـءكفـء7262011/07/01 معلم

كفر فرسیس 2011/03/01 نادیة احمد على على ترغل 2255515 كفـءكفـء7272011/03/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 نادیة عبدالقادر عمر وكوك 2219629 كفـءكفـء7282011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج  الجدیدة 2011/03/01 نادیة على شعبان اللمعى 2245960 كفـءكفـء7292011/03/01 معلم

الـسمـالویة ع المشتركة 2011/03/01 ناني نجیب دمحم شاھین 1600838 كفـءكفـء7302011/03/01 معلم

أ.منشأة حاتم  ت 2011/07/01 ناھد  سلیمان عبدالباقى سلیمان 2383378 كفـءكفـء7312011/07/01 معلم
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ابراھیم المھدى دراز 2011/07/01 ناھد السید دمحم العماوى 2402756 كفـءكفـء7322011/07/01 معلم

عزبة مشرف االبتدائیة 2011/03/01 ناھد سعد عبد العزیز مشرف 854520 كفـءكفـء7332011/03/01 معلم

سنباط األمیریة 2011/07/01 ناھد دمحم محمود صقر 2218612 كفـءكفـء7342011/07/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ت 2011/03/01 نبیلة السید عبد المنعم البلقاسى 2243323 كفـءكفـء7352011/03/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/03/01 نبیلة مصطفى دمحم شاھین 861821 كفـءكفـء7362011/03/01 معلم

أ.دمحم بك الشافعى ت 2011/03/01 نجالء رجب ابراھیم محرم 2232782 كفـءكفـء7372011/03/01 معلم

أ.كفر الصارم ت 2011/07/01 نجالء عثمان الملیجى خمیرة 2215069 كفـءكفـء7382011/07/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 نجالء فتحى على عبید 2219106 كفـءكفـء7392011/03/01 معلم

مجند دمحم رضا فھیم/ الشھید  2011/03/01 نجالء فتحي حسن النجار 858953 كفـءكفـء7402011/03/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ع المشتركة ت 2011/03/01 نجالء فرحات دمحم علوفة 2245896 كفـءكفـء7412011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبة السایح ت 2011/07/01 نجالء دمحم خلیل الشافعى 2240628 كفـءكفـء7422011/07/01 معلم

الشھید دمحم عمادالدین سلیمان 2011/03/01 نجوان دمحم مصطفى شعالن 860766 كفـءكفـء7432011/03/01 معلم

رمزى الشاعر  ت أ 2011/03/01 نجوى ابراھیم عبدالقادر مبارك 1587293 كفـءكفـء7442011/03/01 معلم

أ.ابراھیم سالم ع المشتركة ت 2011/03/01 نجوى ابراھیم كمال جمعة 2243322 كفـءكفـء7452011/03/01 معلم

الشھید دمحم زرد ع 2011/07/01 نجوى ابراھیم دمحم حجر 2221227 كفـءكفـء7462011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/03/01 نجوى السید عطیة فرج 861156 كفـءكفـء7472011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 نجوى سیداحمد فرج ابوزید 1635020 كفـءكفـء7482011/03/01 معلم
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أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/03/01 نجوي ابراھیم سالم الشیخ 859876 كفـءكفـء7492011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 نجوي علي عبدالسمیع الرفاعي 1571671 كفـءكفـء7502011/03/01 معلم

سمیرة موسى ع المشتركة/ د 2011/07/01 ندا صالح السید غازى 2232569 كفـءكفـء7512011/07/01 معلم

كفر سنباط ع المشتركة 2011/07/01 نرفین جمال صالح الطنطاوى 2219351 كفـءكفـء7522011/07/01 معلم

أ. كفر الجزیرة ت  2011/07/01 نرفین موسى دمحم سلیمان 2246600 كفـءكفـء7532011/07/01 معلم

احمد عرابى 2011/03/01 نرمین فؤاد فؤاد الشیتانى 861451 كفـءكفـء7542011/03/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/07/01 نسرین عبدالقادر یوسف الشرقاوى 2214235 كفـءكفـء7552011/07/01 معلم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 نسرین على عبدالحمید سعد 2238688 كفـءكفـء7562011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 نسرین نصر عوف الجمل 1637364 كفـءكفـء7572011/03/01 معلم

مصطفى كامل 2011/07/01 نسمة الدمحمى عباس الخباز 2222668 كفـءكفـء7582011/07/01 معلم

دمحم بك الشافعى 2011/03/01 نسمھ جابر محمود احمد 2221159 كفـءكفـء7592011/03/01 معلم

أ.منشأة حاتم  ت 2011/07/01 نشوه سمیر دمحم عبدالرحمن عثمان 2246479 كفـءكفـء7602011/07/01 معلم

دمحم على سالمة المداح 2011/07/01 نشوى الحسینى دمحم محروس 2395052 كفـءكفـء7612011/07/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 نشوى السید الدسوقى ابوالنجا وھدان 2205998 كفـءكفـء7622011/07/01 معلم

أ.الشھید كامل سرور ت 2011/03/01 نشوى زینھم السید مھدى بدار 2221148 كفـءكفـء7632011/03/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 نشوى عبد الھادى شریف الشین 2240459 كفـءكفـء7642011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم متولى شریف 2011/07/01 نشوى قاسم دمحم قاسم 2238946 كفـءكفـء7652011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2725 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

زفتاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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حنون المشتركھ 2011/07/01 نعیمھ عبدالباقى عبدالعزیز دمحم الخولى 2396188 كفـءكفـء7662011/07/01 معلم

حانوت ع المشتركة 2011/03/01 نفیسة إبراھیم دمحم النجار 853499 كفـءكفـء7672011/03/01 معلم

أ.الشھید عبدالواحد غالب ت 2011/03/01 نفین بصرى على محمود 1671904 كفـءكفـء7682011/03/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 نفین على السید نصیر 1633269 كفـءكفـء7692011/03/01 معلم

أ.كفرالصارم ت 2011/07/01 نمیسة توفیق عبد الجید یونس 2402672 كفـءكفـء7702011/07/01 معلم

السمالویة  الجدیدة 2011/03/01 نھا حمدى عبد المجید نصر 2028568 كفـءكفـء7712011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم متولى شریف 2011/03/01 نھلة عزب موسى شرف الدین 2233523 كفـءكفـء7722011/03/01 معلم

الریاض 2011/07/01 نھلھ عبدالمحسن دمحم التھامى 2222548 كفـءكفـء7732011/07/01 معلم

اللواء ممدوح الجوھرى 2011/07/01 نھى السعید فرحات شاھین 2246519 كفـءكفـء7742011/07/01 معلم

كفر العرب 2011/07/01 نھى السید فرج السعدنى 2398087 كفـءكفـء7752011/07/01 معلم

١الشھید دمحم الحفناوى  2011/07/01 نھى رمضان دمحم البھلوان 1591647 كفـءكفـء7762011/07/01 معلم

كفر دمنھور القدیم 2011/03/01 نھى على عبدالعزیز عرفات 1594078 كفـءكفـء7772011/03/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 نھى مجدي ریاض المصري 1570844 كفـءكفـء7782011/03/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/03/01 نھي محمود مصطفي محرم 1600875 كفـءكفـء7792011/03/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 نوال دمحم احمد خیرالدین 2219061 كفـءكفـء7802011/07/01 معلم

الحاج عبدالحمید حسن الجمال 2011/03/01 نورا رضا احمد الموجى 2239689 كفـءكفـء7812011/03/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/07/01 نورا رمضان جبر صالح 2239495 كفـءكفـء7822011/07/01 معلم
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الشھید الجمل 2011/07/01 نورا عبد المجید عبد هللا بالل 2400230 كفـءكفـء7832011/07/01 معلم

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2011/07/01 نورا مجدى ابراھیم نصر 2221183 كفـءكفـء7842011/07/01 معلم

أ. الشھید احمد سیف االسالم  ت  2011/03/01 نورا مسعد عبدالقادر السعدنى 2399751 كفـءكفـء7852011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم متولى شریف 2011/03/01 نوره حماد ابراھیم الدكانى 2213238 كفـءكفـء7862011/03/01 معلم

مسجد وصیف للبنات 2011/07/06 نوره دمحم دمحم عیطة 2101036 كفـءكفـء7872011/07/06 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 نیرمین نبیل عبدالحى عفیفى 2245201 كفـءكفـء7882011/03/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/07/01 نیرمین نعیم یوسف الجمل 2222273 كفـءكفـء7892011/07/01 معلم

سنباط الجدیدة 2011/07/01 نیفین رزق رشدى رزق سالم 2384405 كفـءكفـء7902011/07/01 معلم

أ.الشھید ماجد حامد یوسف ت 2011/03/01 نیفین عید كمال عبدالجواد 1604308 كفـءكفـء7912011/03/01 معلم

الشھید الحسینى عجاج 2011/03/01 ھالة شحاتة عطیة مطر 1633170 كفـءكفـء7922011/03/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 ھالھ السید عبدالبارى احمد الششتاوى 2266707 كفـءكفـء7932011/07/01 معلم

أ.كفر الصارم ت 2011/07/01 ھالھ توفیق توفیق خلیل 2220476 كفـءكفـء7942011/07/01 معلم

الشھید الجمل 2011/07/01 ھالھ جالل عبدالحلیم السعدنى 2401817 كفـءكفـء7952011/07/01 معلم

وحدة سنبو الكبرى 2011/03/01 ھالھ حمدي السید ابو سعده 1711288 كفـءكفـء7962011/03/01 معلم

الحاج عبد العزیز المنشاوى 2011/03/01 ھالھ عادل احمد العطروزى 1628451 كفـءكفـء7972011/03/01 معلم

أ.دمحم المدنى خلیل ت 2011/03/01 ھالھ عبد المحسن یوسف سمره 860831 كفـءكفـء7982011/03/01 معلم

الشھید عبد المھیمن السكرى بنات 2011/03/01 ھالھ عبدالحمید أحمد الشحرى 851189 كفـءكفـء7992011/03/01 معلم
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أ.ابراھیم سالم ت 2011/07/01 ھالھ ھاشم عبدالرازق الرفاعى 2393307 كفـءكفـء8002011/07/01 معلم

مؤسسة شبرا الیمن 2011/03/01 ھانم السید مصطفى ابو سید احمد 861113 كفـءكفـء8012011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى طعیمھ 2011/07/01 ھانم جنیدى دمحم جنیدى 2246483 كفـءكفـء8022011/07/01 معلم

میت البز 2011/03/01 ھانى جالل فتوح قرموط 1569859 كفـءكفـء8032011/03/01 معلم

مسجد وصیف الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 ھانى عبدالعزیز دمحم ابراھیم 1572434 كفـءكفـء8042011/03/01 معلم

2011/03/01 كفر ا لدیب ا لثانویة المشتركة ھاني السعید دمحم السعید 858752 كفـءكفـء8052011/03/01 معلم

البنات القدیمة 2011/03/01 ھاني عمر عبدالعظیم موسى زھره 1580838 كفـءكفـء8062011/03/01 معلم

الشھید النجار 2011/03/01 ھبة السید أحمد محمود خلیفة 2244218 كفـءكفـء8072011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم متولى شریف 2011/07/01 ھبة السید السید حسانین 2070732 كفـءكفـء8082011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 ھبة عبدالعزیز طة ابو عجیزة 861471 كفـءكفـء8092011/03/01 معلم

كفر فرسیس 2011/07/01 ھبة فراج عبداللطیف حامد على 2394887 كفـءكفـء8102011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 ھبھ ابراھیم دمحم الدغیدى 2400212 كفـءكفـء8112011/07/01 معلم

دمحم بك الشافعى 2011/03/01 ھبھ احمد سامى اسماعیل داغر 2205816 كفـءكفـء8122011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 ھبھ هللا دمحم عبدالعزیز الفار 1635533 كفـءكفـء8132011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 ھبھ علي احمد علي االعمى 2128985 كفـءكفـء8142011/03/01 معلم

أ.الشھید طلبةالسایح ت 2011/07/01 ھبھ فوزى السید السعدنى 2235629 كفـءكفـء8152011/07/01 معلم

فاطمة الزھراء ت أ 2011/03/01 ھبھ كمال سید احمد عبدالدایم 2222634 كفـءكفـء8162011/03/01 معلم
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أشرف الشناوى 2011/03/01 ھبھ دمحم عبدالغنى سید احمد ابراھیم 2219625 كفـءكفـء8172011/03/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/03/01 ھدى بیومى احمد العوضى 1633730 كفـءكفـء8182011/03/01 معلم

مؤسسة ناصر 2011/03/01 ھدى دمحم السید قاسم 2219590 كفـءكفـء8192011/03/01 معلم

أ.الشھید حامد حسنین الخواجھ ت 2011/07/01 ھدى دمحم دمحم الشرقاوى 2222748 كفـءكفـء8202011/07/01 معلم

كشك الثانویة العسكریة بنین 2011/03/01 ھدى مصطفى احمد دراز 2218482 كفـءكفـء8212011/03/01 معلم

مسجد وصیف للبنات 2011/03/01 ھدیر ابراھیم الدسوقى الحجر 2222619 كفـءكفـء8222011/03/01 معلم

كفر الجزیرة 2011/07/01 ھشام ابراھیم دمحم شاھین 2219599 كفـءكفـء8232011/07/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 ھمت ابراھیم السعید كریم 859745 كفـءكفـء8242011/03/01 معلم

الحاجة زینب دمحم مرسى حسین 2011/03/01 ھناء السعید على الرخاوى 1614659 كفـءكفـء8252011/03/01 معلم

الشھید أحمد على قشطة المشتركة 2011/07/01 ھناء امین معروف عمر 2394817 كفـءكفـء8262011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج 2011/03/01 ھناء رشدى دمحم الشافعى 1592116 كفـءكفـء8272011/03/01 معلم

أ.الشھید حسن سالم شكر ت 2011/07/01 ھناء صبحى زكى االحوق 2214200 كفـءكفـء8282011/07/01 معلم

توفیق الجوھرى 2011/07/01 ھناء عبدالمنعم دمحم مسعد 2240391 كفـءكفـء8292011/07/01 معلم

عبدالعظیم السعدنى 2011/03/01 ھناء عبدالمولى دمحم حسین 2239560 كفـءكفـء8302011/03/01 معلم

أ.الشھید احمد سیف االسالم قشطى ت 2011/03/01 ھناء فتوح عبدالقادر غانم 1608780 كفـءكفـء8312011/03/01 معلم

الشھید الجمل 2011/07/01 ھند  عبد الحكم زكي عبد الحمید 2400220 كفـءكفـء8322011/07/01 معلم

كفر شبرا قلوج 2011/03/01 ھند حسنى الدمرداش جمعة 860223 كفـءكفـء8332011/03/01 معلم
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میت الرخا الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھند حسین السید عامر 2214144 كفـءكفـء8342011/07/01 معلم

دمحم المدنى خلیل 2011/03/01 ھند یونس ابراھیم السید 2239602 كفـءكفـء8352011/03/01 معلم

أ.دمحم على سالمھ المداح ت 2011/03/01 ھیام صالح سالم عطیوى 2019871 كفـءكفـء8362011/03/01 معلم

كفر حانوت البحرى 2011/07/01 ھیام عبد الرحمن عبد اللة زیادة 2239577 كفـءكفـء8372011/07/01 معلم

أ.فاطمة الزھراء ت 2011/07/01 ھیام عبدالعال عشماوى خیرالدین 2219072 كفـءكفـء8382011/07/01 معلم

عبد هللا دمحم السید یوسف 2011/03/01 ھیام عزت ابوطالب خطابى 2221141 كفـءكفـء8392011/03/01 معلم

عثمان بن عفان 2011/03/01 ھیام دمحم جالل عبدالحمید رزق 1597738 كفـءكفـء8402011/03/01 معلم

الشھید عبد المنعم متولى شریف 2011/03/01 ھیام دمحم عبدالشافي عبدالقادر 2228053 كفـءكفـء8412011/07/01 معلم

الشھید جالل امین حجاب 2011/03/01 وائل عبدالغفار عبدهللا دمحم 1628427 كفـءكفـء8422011/03/01 معلم

الشھید على كمال الدین غنیم 2011/03/01 وداد محمود عبدالمھیمن المرشدى 2221187 كفـءكفـء8432011/03/01 معلم

حنون المشتركھ 2011/07/01 وسام احمد عبدالعزیز عمارة 2244501 كفـءكفـء8442011/07/01 معلم

أ.فاطمة الزھراء ت 2011/07/01 وسام كامل احمد عبدالعزیز 2219071 كفـءكفـء8452011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 وسام دمحم محمود محرم 2232717 كفـءكفـء8462011/07/01 معلم

٢حانوت  رقم  2011/03/01 وفاء السید دمحم شتا 1575468 كفـءكفـء8472011/03/01 معلم

أحمد عرابى 2011/07/01 وفاء حسین على احمد بخیت 2238660 كفـءكفـء8482011/07/01 معلم

٢الشھید دمحم الحفناوى  2011/03/01 وفاء رضا متولى العجمى 859444 كفـءكفـء8492011/03/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 وفاء عبدالحمید عبدالمھمین عمیرة 2400112 كفـءكفـء8502011/07/01 معلم
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الـسمـالویة ع المشتركة 2011/07/01 وفاء عبدالعزیز عبد الجواد غالي 2238802 كفـءكفـء8512011/07/01 معلم

تفھنا العزب  المشتركة 2011/03/01 وفاء عبدهللا دمحم السقا 2238792 كفـءكفـء8522011/03/01 معلم

عمروبن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 وفاء على سالم سالم 1592847 كفـءكفـء8532011/03/01 معلم

كفر عنان  بنین 2011/03/01 وفاء دمحم احمد عبدالمقصود 2224712 كفـءكفـء8542011/03/01 معلم

أ.دمحم على سالمة المداح ت 2011/07/01 وفاء دمحم شوقى عبدالشكور سلیمان 2243479 كفـءكفـء8552011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى فرج طعیمة 2011/07/01 وفاء دمحم عوف الجمل 2240379 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

الشھید عبد المولى طعیمھ 2011/07/01 وفاء منصور عبداللطیف ابراھیم 2219053 كفـءكفـء8572011/07/01 معلم

كفر میت الحارون 2011/07/01 والء سعد فھیم سالمان 2230162 كفـءكفـء8582011/07/01 معلم

قاسم امین 2011/07/01 والء عبدالرحمن دمحم فتوح 2389800 كفـءكفـء8592011/07/01 معلم

كفر الجزیرة 2011/03/01 والء على عبد العلیم یوسف 1576899 كفـءكفـء8602011/03/01 معلم

الشھید دمحم عماد الدین سلیمان 2011/07/01 والء دمحم كامل عامر 1574480 كفـءكفـء8612011/07/01 معلم

أ.كفر الصارم ت 2011/07/01 ولید جودة السید الطویل 2213164 كفـءكفـء8622011/07/01 معلم

عمرو بن العاص الرسمیھ للغات 2011/03/01 ولید جوده سعد حسین 859135 كفـءكفـء8632011/03/01 معلم

منیة المباشرین 2011/03/01 ولید عنتر عقل عقل 1640368 كفـءكفـء8642011/03/01 معلم

الشھید شمس الدین عبدربھ 2011/07/01 وئام عیسى فرید  الھبیان 2220463 كفـءكفـء8652011/07/01 معلم

عبدالمولى فرج طعیمھ الرسمیة للغات 2011/03/01 یاسر احمد دمحم حماد 1572468 كفـءكفـء8662011/03/01 معلم

دمنھور الوحش ع المشتركة 2011/07/01 یاسر دمحم عبدالعظیم جویلى 2208483 كفـءكفـء8672011/07/01 معلم
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سمیرة موسى ع المشتركة/ د 2011/07/01 یاسمین سعد ابراھیم ابوودح 2232486 كفـءكفـء8682011/07/01 معلم

فصول شبراملس التجاریة بنات 2011/03/01 یسرى یوسف السباعى بركات 843111 كفـءكفـء8692011/03/01 معلم
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األعلي

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/07/01 امال جمال السید رامیھ 2356379 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امیره مسعد احمد عبد الناصر 2356154 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

كفر كال الباب الرسمیة للغات ب 2011/07/01 ایمان ابراھیم عبد المنعم بحلق 2356408 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

البندرة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان رفعت على عبد العال زیان 2366390 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

أ.شندالت االبتدائیة ت 2011/07/01 دالیا فؤاد راضى عفیفى 2366380 فوق المتوسطفوق المتوسط52011/07/01 أمین مكتبة

اشناواى ع المشتركة 2011/07/01 دعاء حماده ابراھیم ھیبھ 2356375 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

أ.البد نجا نیة ت 2011/07/01 دینا دمحم سلیمان سالم 2356142 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى االعدادیة/الشھید 2011/07/01 رانیا دمحم طھ كشك 2366377 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

أاالبتدائیة.كفر سالم النحال ت 2011/07/01 سامح دمحم سالم ابراھیم 2371628 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

الشھید دمحم دمحم عبدالفتاح الزایده 2011/07/01 شریف حموده السعید حموده 2371637 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

شبراقاص االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عزیزه محمود عبد العظیم القطب شھبو 2356115 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

خیرى ابراھیم نصار بنین/ ش 2011/07/01 فاطمھ جمال ربیع صقر 2379682 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

الوحدة المجمعة بشبراقاص 2011/07/01 فاطمھ سعید على دمحم الرمالوى 2356114 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

أ االعدادیة.عزبة المنشاوى ت  2011/07/01 نرمین سند السباعى سالم 2356155 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/07/01 نھى ابراھیم السید نحل 2356435 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

عمار بن یاسرالرسمیة للغات ب 2011/07/01 ولید عزت عبد المحسن عارف خلیفھ 2356105 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

الشھیددمحمطلعت سالم كفركالالباب 2011/07/01 احمد محمود فھمى محمود سمك 2356403 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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األعلي

أ ابتدائى.الشھید دمحم فؤاد حلمى  ت 2011/07/01 اسماء على عبد الحكیم عبد المجید 2356406 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/07/01 امیره دمحم عبد الجید على یوسف 2292065 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المھندس ممتاز حسن غنیم ببالى 2011/07/01 انیس منصور سعد عبد الدایم 2136716 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ االبتدائیة.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/07/01 ایمان سند الوحید ابراھیم 2257124 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم دمحم عبدالفتاح الزایده 2011/07/01 ایمان عبد الرحیم مرزوق دمحم  سلیم 2292064 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ االعدادیة. الروضة ت  2011/07/01 ایمان عبد الشكور ابراھیم شنب 2135233 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة السنطة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان مسعد دمحم حمودة 2131083 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابو الجھور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایناس دمحم دمحم السید جعفر 2292059 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر كالالباب االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 جوھره معوض یوسف عجیز 2135340 كفـءكفـء262009/01/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الشیخ مفتاح ع المشتركة 2011/07/01 جیھان عرابى زكى متولى حبیشى 2292058 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢مسھلة االبتدائیة رقم  2011/07/01 رانیا امین عباس دمحم الشیخ 2292061 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

لطفى امین سالمھ االبتدائیة 2011/07/01 رشا عبد هللا احمد موسى رزق 2136680 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت یزید الجدیدة 2011/07/01 رضا احمد عبد هللا ابراھیم بربر 2291993 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السنطة الثانویة المشتركة 2011/07/01 سلوى ابراھیم دمحم مناصیر 2134181 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.منیة طوخ ع المشتركة ت 2011/07/01 سماح السید عبد الغفار تمبك 2136685 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١طوخ مزید  2011/07/01 سمر كمال عبد الفتاح دمحم الریاش 2292063 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ عبدالوھاب النجاربالقرشیة 2011/07/01 سھیلھ عزت السید عطیھ 2257065 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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على مبارك ع المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم عبد الوھاب ابراھیم 2194535 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/07/01 شیماء دمحم على الشافعى 2200397 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جمال سلیمان نصار بمیت حواى 2011/07/01 عزه فوزى عبد الحفیظ جبر 2384771 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الرجبیةاالبتدائیة 2011/07/01 عماد الدین رشاد ھالل على 2292019 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

خباب بن االرت االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ دمحم احمد محمود نصر الدین 2134258 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مسھلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 كاملھ مسعد راغب حماد 2137766 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بقلولة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 لوزة ابراھیم مصطفى الشامى 2134269 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى االعدادیة/الشھید 2011/07/01 ماھر عبد هللا سالم جوده 2134256 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١طوخ مزید  2011/07/01 مایسھ عبد الواحد دمحم ھمام 2358207 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١مسھلة االبتدائیة رقم  2011/07/01 مرفت عبد العلیم احمد على 2292069 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد العاطى شاھین بشنرةالبحریة 2011/07/01 مروه عدس محمود الھنداوى 2135237 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مدحت قرطام بكفر كالالباب 2011/07/01 مشیره عبد المنصف دمحم خفاجى 2134255 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/07/01 منى یوسف الدسوقى الشناوى 2134198 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/07/01 مى احمد دمحم الشافعى 2134280 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم عبد العلیم الخیال 2011/07/01 مى دمحم احمد داود 2356168 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مى دمحم عبد هللا البھوار 2291986 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.كفر سلیمان عوض ت 2011/07/01 مینا صبحى منصوف حنا 2134248 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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أ االعدادیة.عزبة عرفان ت 2011/07/01 ناھد فؤاد دمحم عامر ابو النعاس 2291984 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجالء الراعى عبد العاطى البلتاجى 2136661 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ االعدادیة.كفر كال الباب ت 2011/07/01 نجوى مصطفى ابوسبع السیسى 2292060 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اشناواى ع المشتركة 2011/07/01 نزیھھ سلیمان ابراھیم عطا هللا 2285412 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر قرطام ت ا 2011/07/01 نشوى سمیر لطفى قرطام 2134655 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة السنطة االبتدائیة 2011/07/01 نشوى دمحم البیومى خیره 2291973 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 نھاد الدمحمى دمحم العرابى 2386965 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید سلیمان المقدم بكفركالالباب ابتدائى 2011/07/01 نھى السید عبد الوھاب عبد النبى 2134613 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ االعدادیة.كفر كال الباب ت 2011/07/01 ھانم ابو العزم العزب دلول 2136664 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید السید عبد الحمید شلبي 2011/07/01 ھانم بدیر كمال الریاش 2136675 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١بلكیم االبتدائیة   2011/07/01 ھبھ حسن ذكى دمحم ذكى 2257037 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبراقاص االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ فتحى عبد المجید عبد الحق 2292070 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فصول ابوالجھور االعدادیة 2011/07/01 ھبھ مجدى عبد الغنى ابراھیم شیحھ 2134252 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب ع المشتركة بكفر الحاج داود 2011/07/01 ھمت ریاض دمحم طلبھ یوسف 2167763 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید سعد شاھین بالكرما 2011/07/01 وسام یوسف عبد الرؤف خلیل 2134172 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم نبیل ابو النصر المشتركة/ ش 2011/07/01 وفاء عبد الوكیل احمد دمحم الخیال 2291981 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ االعدادیة.عزبة المنشاوى ت  2011/07/01 والء عمرو دمحم ادریس 2256538 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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بالل بن رباح االعدادیة 2011/07/01 ولید احمد دمحم سالمھ 2257015 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.میت میمون ت 2011/07/01 یاسر حسن الحسینى شكر 2292062 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم نبیل ابو النصر المشتركة/ ش 2000/03/20 محمود معوض دمحم یونس 823522 كفـءكفـء712009/07/07 أخصائى اجتماعى أول

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 حازم طھ ابراھیم الدراجینى 859141 كفـءكفـء722011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم دمحم عبدالفتاح الزایده 2011/03/01 خالد عزت وصال اسماعیل 844028 كفـءكفـء732011/03/01 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 شریف عنتر عبدالرشید العكل 850658 كفـءكفـء742011/03/01 أخصائى اجتماعى

الوحدة المجمعة بشبراقاص 2011/03/01 نجالء حجازى ابراھیم النحال 854703 كفـءكفـء752011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید مدحت قرطام بكفر كالالباب 2011/03/01 نجالء فھمى عبد الباقى یونس 844981 كفـءكفـء762009/09/06 أخصائى اجتماعى

لطفى امین سالمھ االبتدائیة 2011/07/01 ھانى عبد العلیم رمضان دمحم سالمھ 2356373 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى اجتماعى

بلوس الھوى االبتدائیة 2011/07/01 ھدى ابراھیم ابراھیم شھاب الدین 2356405 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

مؤسسة النصر االبتدائیة 2011/07/01 ھدى دمحم فتحى دمحم ابراھیم عامر 861349 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى اجتماعى

شوقى دمحم الرفاعى بتطاى 2011/03/01 ولید دمحم صبحي عبد المعطي عماره 856651 كفـءكفـء802011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر كال الباب الثانویة المشتركة 1982/09/01 عبد المقصود زكى عثمان البابلى 1575188 كفـءكفـء812012/08/01 دكتوراهمعلم خبیر

السنطة الثانویة المشتركة 1994/09/01 امل محمود احمد سكر 839315 كفـءكفـء822012/07/17 ماجیستیرمعلم أول أ

میت غزال الثانویة المشتركة 1982/09/01 عبد هللا احمد فتحي ابو العینین 793714 كفـءكفـء832014/02/26 دكتوراهمعلم أول أ

على مبارك ع المشتركة 1987/09/01 عفاف عبد السمیع اسماعیل ناصف 821487 كفـءكفـء842009/01/28 معلم أول أ

السنطة الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 1994/07/11 مصطفي الشافعي ابراھیم عبد الحمید 846908 كفـءكفـء852009/01/28 معلم أول أ
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فوزان عوض مھیوب االبتدائیة/ الشیخ  1988/09/01 ابراھیم وحید ابراھیم الرویني 828473 كفـءكفـء862009/01/28 معلم أول

خیرى ابراھیم نصار بنین/ ش 2002/05/01 ایمن صالح عبد الوھاب الموافي 855099 كفـءكفـء872012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

الشھید سعد شاھین بالكرما 2000/12/30 رباب عبدالحمید سلیمان لیلة 857124 كفـءكفـء882010/03/29 معلم أول

شـنراق ع المشتركة 1999/02/10 زكى عبد الحمید زكى الجرج 849069 كفـءكفـء892009/01/28 معلم أول

كوم اشناواى االبتدائیة 1999/04/27 عادل المتولي عبد المجید لیلة 863781 كفـءكفـء902009/01/28 معلم أول

أبو الحسن محروس مسلم بنات/ ش 1995/09/01 یاسر على على شھاب الدین 836041 كفـءكفـء912009/01/28 معلم أول

منشأة السنطة لریاض االطفال 2011/07/01 ابتسام ابراھیم احمد السنباوى 1558341 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

أ  االبتدائیة. سحیم ت  2011/03/01 ابتسام رزق عواد قاسم 860015 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ابراھیم السید ابراھیم الطوخي 859929 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/07/01 ابراھیم محمود الحسینى دالیب 2218450 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

ریاض أطفال- دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى/الشھید 2011/07/01 احسان فوزى احمد عماره 1562632 كفـءكفـء962011/07/01 معلم

أ  االبتدائیة. سحیم ت  2011/03/01 أحالم دمحم ربیع الشناوى 860717 كفـءكفـء972011/03/01 معلم

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/03/01 احمد الشحات دمحم عمر الجعبیرى 859790 كفـءكفـء982011/03/01 معلم

على بن ابى طالب التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد عبد القادر عبد هللا العازب 2356094 كفـءكفـء992011/07/01 معلم

أ بمیت یزید.حسام الدین عوض ت 2011/03/01 احمد عبد المقصود شلبي السخن 846174 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

القرشیھ ع بنین 2011/03/01 احمد دمحم السید قابیل 861778 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

الرجبیة ع المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم على سلیمان 2135069 كفـءكفـء1022011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید صبحى على زیدان بمیت یزید 2011/03/01 احمد مسلم حسن ابو حسین 859740 كفـءكفـء1032011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.منیة طوخ ت 2011/03/01 اسالم عبد العاطى حسن عواره 1559042 كفـءكفـء1042011/03/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 اسالم عبد الفتاح السید فوده الصفطى 1534724 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

مؤسسة كفر الحاج داود االبتدائیة 2011/03/01 اسالم مجدي عبدالشافي حجازي 1600881 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

مؤسسة كفر الحاج داود االبتدائیة 2011/07/01 اسالم دمحم حسنین ابو الخیر 2134303 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

كفرالشیخ مفتاح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء ابراھیم المھدى دمحم قشطھ 2134178 كفـءكفـء1082011/03/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة لریاض اطفال 2011/07/01 اسماء حامد حامد عسكر 1565315 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

میت غزال لریاض االطفال 2011/07/01 اسماء رمزى عبد الرسول حماد 2356160 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

أ. سحیم االعدادیة المشتركة  ت  2011/07/01 اسماء طلعت عبد الفتاح فرج 2356399 كفـءكفـء1112011/07/01 معلم

عبد الرحیم ابراھیم حمامة 2011/07/01 اسماء عبد البدیع احمد عبد العاطى 2292018 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.تاج العجم ت 2011/07/01 اسماء عبد الجواد طلبھ دنیا 2384767 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.البدنجانیة ت 2011/03/01 اسماء عبد الحمید عبد الخالق عبد الحمید 861352 كفـءكفـء1142011/03/01 معلم

السنطة الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 أسماء عبد هللا عبد الرازق الكفافى 2394093 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

الـرو ضـة المشتركة 2011/07/01 اسماء فاروق سلیمان العقده 2371643 كفـءكفـء1162011/07/01 معلم

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 اسماء محمود السید خلیفھ 1558752 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

المھندس ممتاز حسن غنیم ببالى 2011/03/01 اسماء مشرف عبد السمیع مشرف 860768 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

الشھید مدحت قرطام لریاض اطفال 2011/07/01 اشجان سامى دمحم سالمان 1564680 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

صبحى شریف ع المشتركة/ الشھید 2011/07/01 اشجان عبد الھادى عبد البارى حتاتھ 2134291 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

أ.كفر سالم النحال ت 2011/07/01 اعمار عبد الخیر السید عبد الخیر 2069135 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/03/01 الحسینى عبد العزیز ابراھیم یوسف 860160 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/03/01 الخطیب شوقي طة الخطیب 854851 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

دمحم شكر شكر المشتركة 2011/07/01 السعید دمحم محمود شریف 2366389 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

كوم اشناواى االبتدائیة 2011/03/01 السید سلیمان ابراھیم سلیمان 844665 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

أ.بلكیم ع المشتركة ت 2011/03/01 السید عبد الحمید احمد األقرع 855503 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 العزب وحید العزب حسب هللا 861304 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

أ لریاض االطفال.كفر كال الباب ت 2011/07/01 الھام امین ابراھیم النمر 1562488 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

الكرما ع المشتركة 2011/07/01 الھام عبد الرؤف عمر العزب خطاب 2379680 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

السنطة الثانویة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 الھامى احمد دمحم خلیفھ 2356090 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

طوخ مزید الرسمیة لغات 2011/03/01 امارات السید ممدوح فرید 861649 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/03/01 امال سمیر ابو المجد نصار 1565474 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

أ. ت . شبرا بیل ع  2011/07/01 امال دمحم عبد السمیع شعبان 2134858 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

البندرة االبتدائیة 2011/07/01 امانى عبد الفتاح الشافعى الشافعى 2134235 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.فاطمة دمحم الخطیب ت 2011/03/01 امانى دمحم فتحى الدغرى 1571867 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

الشھید سلیمان المقدم بكفركالالباب ابتدائى 2011/03/01 امانى محمود فھمى سمك 861251 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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جمال سلیمان نصار بمیت حواى 2011/03/01 أماني صالح محمود مشالي 861337 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 أمل إبراھیم أبوالعزایم دمحم عرفھ 860350 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

الشیخ عبدالوھاب النجاربالقرشیة 2011/03/01 امل عثمان ابراھیم الخربوطلى 1542215 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

السنطة التجاریةالمشتركة 2011/07/01 امل عزت مصرى خلف 2394480 كفـءكفـء1402011/07/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 امل مختار السید السمنودى 1558755 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

١بلكیم االبتدائیة   2011/03/01 امیرة دمحم الشابوري الجمال 1600784 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/07/01 أمیرة دمحم سلیم رجب 857759 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/03/01 أمیرة دمحم محمود سلیمان حجاج 861061 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

2011/07/01 األنبوطین أ لریاض االطفال امیره الدسوقى ابراھیم دمحم حجاج 2171145 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/07/01 امیره رأفت عرفات البرقى 2366383 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

الكرما ع المشتركة 2011/07/01 امیره ماجد السید سرحان 2356377 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

شوقى دمحم الرفاعى بتطاى 2011/03/01 امیره دمحم انورعبداللطیف زھانھ 1554914 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

أ. ت . شبرا بیل ع  2011/07/01 امیره دمحم فتحى الدغرى 1571859 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.شبرابلولة السمنودیة ت 2011/03/01 امیره محمود السید عطاهللا 862192 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

السنطة التجاریةالمشتركة 2011/07/01 امیمھ دمحم محفوظ عامر 2397488 فوق المتوسطفوق المتوسط1512011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیزالرسمیة للغات ب 2011/03/01 امینھ مختار عبدالوھاب دبور 855879 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 انعام السید ھمام على 1587519 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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ابو الجھور لریاض االطفال 2011/07/01 ایات جوده عبد هللا سالمھ 1555494 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

أ.فاطمة الخطیب ت 2011/07/01 ایات صبرى عبد الحلیم یوسف 2055763 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 ایات عبد الرافع الحسینى خلیل 1558759 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/03/01 آیات عبد الرحمن عبد الحمید فوده 860724 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

شوقى الرفاعى بتطاى لریاض االطفال/ ش  2011/07/01 ایات دمحم حلمى دمحم عامر 1554917 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.الروضھ ت 2011/07/01 ایمان احمد عبد الحمید الجد 1562565 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/07/01 ایمان الجیوشى بندارى عالم 2292074 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

فوزان عوض مھیوب لریاض االطفال/ الشیخ  2011/07/01 ایمان حسنى ابراھیم ابو العنین داود 1591898 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

كفر كال الباب الجدیده لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان ربیع دمحم غانم 1565507 كفـءكفـء1622010/11/14 معلم

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/07/01 ایمان عاطف عبد السالم ابو الوفا 2366376 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/03/01 ایمان عباس ابراھیم المحالوى 1562459 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

تاج العجم لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان عباس دمحم سالم 1565409 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

حسام الدین عوض لریاض االطفال 2011/03/01 ایمان عبد الرازق عبد الفتاح العدوى 1565353 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

أ  االبتدائیة. سحیم ت  2011/07/01 ایمان عبد الفتاح محمود العكل 2356144 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

مؤسسة النصر االبتدائیة 2011/03/01 ایمان عبد المنصف عبد المنصف الجمال 859070 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

أ االعدادیة.كفر كال الباب ت 2011/03/01 ایمان عبدالفتاح عبدهللا سعد 860628 كفـءكفـء1692009/09/06 معلم

السنطة التجاریةالمشتركة 2011/07/01 ایمان عبدالمعز ابراھیم خضر 2387756 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ لریاض االطفال.كفر خزاعل ت 2011/07/01 ایمان فرج الدسوقى الخولى 1565406 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

ابو الجھور لریاض االطفال 2011/07/01 ایمان كامل مرسى ابو زید 1587833 كفـءكفـء1722011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.منیة طوخ ت 2011/07/01 ایمان محمود البیومى الفیشاوى 2382912 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/07/01 ایمان مصطفى صابر على شحاتھ 2134203 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

منشاة عبد هللا االبتدائیة 2011/03/01 ایمان مصطفى لطفى دمحمعلى ابوعلى 861257 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/03/01 إیمان مھدي ابراھیم شلبي 860932 كفـءكفـء1762011/03/01 معلم

أ.كفر خزاعل االبتدائیة ت 2011/07/01 ایمن سلیمان دمحم حجازى 2219055 كفـءكفـء1772011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ابو على االبتدائي 2011/03/01 ایناس ابراھیم عبد الفتاح مجاھد بدر 861608 كفـءكفـء1782011/03/01 معلم

منشاة السنطة االبتدائیة 2011/03/01 ایناس السید عبدالعلیم دمحم اسماعیل 858145 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

أ.میت میمون  االبتدائیة ت 2011/03/01 ایناس صالح مصطفى الشال 850299 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

2011/07/01 الحاج ابراھیم موسى عبید لریاض االطفال ایناس عبد الحمید السعودى السعودى 1558376 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

أ.كفر سلیمان عوض ت 2011/07/01 ایناس عبد هللا دمحم الفقى 2257132 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

لطفى امین سالمھ االبتدائیة 2011/07/01 ایناس عقل محمود احمد 2257071 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

منشاة عبد هللا االبتدائیة 2011/03/01 ایناس وجیھ السید عبد العال 861176 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید أحمد نبیل عامر ت 2011/07/01 ایھاب عبد القادر احمد البشبیشى 1565436 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

الجعفریة ث المشتركة 2011/03/01 باسم منجي عبد الفتاح جادو 850453 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

أ لریاض االطفال.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/07/01 بدریھ ابو العنین ابراھیم شلبى 1562614 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 الشھید رمضان سید أحمد فرحات لریاض االطفال بدور السید دمحم الشیخ 1571583 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى االبتدائیة/الشھید 2011/07/01 تغرید عبدالفتاح السید عوض 2240670 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

طوخ مزید الرسمیة لغات 2011/03/01 توحھ فرج حامد شمخ 1571690 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

الشھید السید عبد الحمید شلبي 2011/03/01 توفیق ابراھیم ابراھیم عبدالمنعم 849258 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

بقلولة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 جمالت فرج القرنى منصور 861650 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

الشھید دمحم عبد العلیم الخیال 2011/03/01 حامد احمد السید ابوزید 858588 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/03/01 حسناء قدرى ابراھیم جبر 1554918 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

أ االبتدائیة. عزبة المنشاوي ت  2011/03/01 حلیمھ منصور عبد الحمید دمحم 2088840 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

الشھید مجدى ابوالنعاس التجاریة المشتركة 2011/03/01 حماده ابراھیم عطیة عبدهللا 852331 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

الـرو ضـة المشتركة 2011/03/01 حمدیھ دمحم مصطفى خفاجى 1562543 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

كفر كال الباب الرسمیة للغات 2011/03/01 حنان ابراھیم السید بدیوى 861755 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حنان ابراھیم عبد هللا عبد الجلیل 2134230 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ابو على االبتدائي 2011/03/01 حنان ماھر فتوح سعد 861397 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 حنان دمحم حموده البدرى 1565318 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

أ. سحیم االعدادیة المشتركة  ت  2011/07/01 حنان دمحم حمیده احمد الشیخ 2356383 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

ریاض أطفال-احمد نبیل عامر 2011/07/01 حنان دمحم دمحم العنانى 1564728 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب ع المشتركة بكفر الحاج داود 2011/03/01 خدیجة دمحم محمود عبد الخالق 856937 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

كفر كال الباب الرسمیة للغات ب 2011/07/01 دالیا عبد العظیم عبد القادر بركات 2154038 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

أبو الحسن محروس مسلم بنات/ ش 2011/07/01 دالیھ شامخ دمحم جابر 2135327 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

٢االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/03/01 دعاء احمد على عبد هللا 1559663 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 دعاء الخضرى دمحم بكر 1554928 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

الشیخ عبدالوھاب النجاربالقرشیة 2011/03/01 دعاء رافت مصطفى شكر 1542211 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة لریاض اطفال 2011/07/01 دعاء فتحى على الروینى 1591905 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

فصول ابوالجھور االعدادیة 2011/03/01 دعاء دمحم الششتاوى سالمھ 860272 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

على مبارك ع المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم المغاورى البغدادى 2134629 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

الشھید صبحى على زیدان بمیت یزید 2011/03/01 دعاء دمحم سعید المنشاوى 858970 كفـءكفـء2132011/03/01 معلم

حسام الدین عوض لریاض االطفال 2011/07/01 دعاء دمحم عبد الجید زیدان 2384050 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

كفر كال الباب الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/07/01 دینا احمد دمحم عبد هللا 1555492 كفـءكفـء2152010/11/14 معلم

الشھید سعد شاھین بالكرما 2011/03/01 دینا دمحم على الدیب 1564795 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

أاالبتدائیة.كفر سالم النحال ت 2011/03/01 رانیا احمد دمحم شاھین 861229 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

البدنجانیة لریاض االطفال 2011/07/01 رانیا حسن دمحم سید احمد 1552124 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

مؤسسة النصر االبتدائیة 2011/03/01 رانیا عبد السالم محمود سكر 1564530 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

كفر كالالباب االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رانیا عزام عبد اللطیف السید 1575163 كفـءكفـء2202009/09/06 معلم

أ.شندالت المشتركة ت 2011/07/01 رانیا دمحم على سالمھ 2055765 فوق المتوسطفوق المتوسط2212011/07/01 معلم
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األعلي

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/07/01 رانیا محمود عبد التواب خضر 2135090 كفـءكفـء2222011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.الروضھ ت 2011/03/01 رباب السید محمود المزین 859241 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 رباب فرج السید الزناتى 1569412 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

الشھید شوقى عرفھ عوض لریاض االطفال 2011/07/01 رباب منیر مصطفى الحجرى 1528848 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

طوخ مزید ع المشتركة 2011/07/01 رجاء مصطفى عبد الستار حبو 2134288 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/07/01 رحاب احمد السید الفقى 2292066 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

عبد العاطى شاھین بشنرةالبحریة 2011/07/01 رحاب احمد عبد السالم محمود الجزار 2366385 كفـءكفـء2282011/07/01 معلم

حسام الدین عوض لریاض االطفال 2011/07/01 رحاب عبد الحمید عبد الفتاح الصفطاوى 1565358 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

مؤسسة النصر االبتدائیة 2011/07/01 رحاب متولى عراقى دمحم رفاعى 2356429 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة لریاض اطفال 2011/07/01 رشا ابراھیم عبد العاطى مسعود 1562623 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

شوقى دمحم الرفاعى بتطاى 2011/07/01 رشا الحسینى على الفار 2131155 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

الحاج ابراھیم موسى عبید ببالى 2011/03/01 رشا جمال دمحم المزین 861773 كفـءكفـء2332011/03/01 معلم

الشھید عبد الحمید شلبى لریاض االطفال 2011/07/01 رشا سعد سلیمان نصیر 1556393 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

البندرة االبتدائیة 2011/03/01 رشا سالمھ عمر دیاب 1614063 كفـءكفـء2352011/03/01 معلم

السباعى عبدالمحسن السباعى النجار االبتدائیة/الشھید 2011/03/01 رشا سمیر الدمحمى خطاب 861273 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر سلیمان عوض ت 2011/03/01 رشا فایق سعد ابراھیم 1565452 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

أ. سحیم االعدادیة المشتركة  ت  2011/03/01 رشا فرج عبد الحلیم على 1564693 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم
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القرشیة االبتدائیة الجدیدة لریاض اطفال 2011/07/01 رشا دمحم السعید المواوى 2047992 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبد العلیم الخیال 2011/03/01 رشا دمحم راغب إبراھیم دبا 1555500 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

أ.الشیخ عبد المجید جمیل ت 2011/07/01 رشا دمحم سعد غزالھ 2256979 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

البدنجانیة لریاض االطفال 2011/07/01 رشا دمحمى یحیى ابراھیم ابو المجد 1565375 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.شندالت ت  2011/07/01 رشا محمود عبد التواب حلمى 1600797 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

منیة طوخ ت ا لریاض االطفال 2011/07/01 رشا مسعد عبد المعبود الجدى 1565423 كفـءكفـء2442011/07/01 معلم

أ.حسام الدین عوض ت 2011/07/01 رضا السید أحمد الحصري 144592 كفـءكفـء2452011/07/01 معلم

السباعى عبدالمحسن السباعى النجار االبتدائیة/الشھید 2011/07/01 رھام دمحم عبد الغفور الغباشى 2134271 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

الشھید دمحم دمحم عبدالفتاح الزایده 2011/07/01 روض احمد احمد دمحم سلیم 2291987 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

٢االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/03/01 ریھام سعید على سویلم 861588 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

دمحم نبیل ابو النصر المشتركة/ ش 2011/07/01 ریھام عبد المحسن عطیھ الصبرى 2047954 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

االبتدائیة-أ. شبرابیل ت 2011/07/01 ریھام متولى عراقى دمحم 2356152 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.كفر كال الباب ت 2011/07/01 ریھام دمحم عبد الحمید عامر 1564688 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

خباب بن االرت االبتدائیة 2011/03/01 ریھام دمحم فھمى المصلحى دمحم 1554911 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

عزبة المنشاوى ریاض اطفال 2011/07/01 زھراء حسام الدین عبد السالم مرعى 1558294 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

كوم اشناواى االبتدائیة 2011/07/01 زھراء دمحم ابراھیم عمار 2356396 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

أ.شندالت المشتركة ت 2011/07/01 زھره عبد العزیز عبد الحمید مرتضى 2366381 فوق المتوسطفوق المتوسط2552011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

السنطةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 الشھید رمضان سید أحمد فرحات لریاض االطفال زینب فؤاد ابراھیم خلیفھ 2134836 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

الحاج ابراھیم موسى عبید ببالى 2011/03/01 زینب دمحم عبد الجید یوسف 857805 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

ریاض أطفال-احمد نبیل عامر 2011/07/01 زینب دمحم دمحم المزین 1564722 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

الشھید سلیمان المقدم بكفركالالباب ابتدائى 2011/03/01 ساره احمد ابو الفتوح خفاجى 1555496 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

مؤسسة النصر االبتدائیة 2011/03/01 سامح زین العابدین عبد العزیز الحلوانى 1565447 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

طوخ مزید ع المشتركة 2011/03/01 سامى عبد الفتاح دمحم حسن عبد الرحمن 1562473 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 سامیھ حسني الشحات عبد الكریم الزبالوي 861440 كفـءكفـء2622011/03/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/03/01 ستھم عبد الرؤوف عبد العظیم سالم 845934 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

میت یزید الجدیدة لریاض االطفال 2011/07/01 سعده نعمان شدید ابو داود 1558367 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

فصول ابوالجھور االعدادیة 2011/03/01 سعیدة ابراھیم دمحم رجب 845120 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/07/01 سكینھ احمد البسیونى عبد الفتاح الغریبى 2257128 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

أ.كفر خزاعل االبتدائیة ت 2011/03/01 سلمى حمدى دمحم الجردوح 856757 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

كوم اشناواى االبتدائیة 2011/07/01 سلوى مھدى حسن العزب 2131144 كفـءكفـء2682011/07/01 معلم

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 سماح احمد عبد الفتاح ابو على 1565378 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

شبرا بلولة السمنودیة لریاض االطفال 2011/07/01 سماح السعید عبد العزیز راشد 1565514 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

الشھید عبد الحمید شلبى لریاض االطفال 2011/07/01 سماح حسن دمحم الصباغ 2295840 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/03/01 سماح رافت دمحم شھود 844512 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

السنطةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/03/01 سماح صدقى عبدالمطلب خلیفة 861437 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

میت غزال لریاض االطفال 2011/07/01 سماح طاھر عبد الخالق سلیم 1576213 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

أ االعدادیة.عزبة المنشاوى ت  2011/07/01 سماح عادل عبد الخالق الشال 2356117 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.عزبة عرفان ت  2011/07/01 سماح دمحم سعید عبد الفتاح حبیب 1565430 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب ع المشتركة بكفر الحاج داود 2011/07/01 سماح دمحم محمود االمام 2167764 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

الجعفریة االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 سمر حسن عبد الباقى عامر 1556411 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

أ.الشھید شوقى عرفة ت 2011/07/01 سمر سالم حافظ الشیخ 2135100 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.البدنجانیة ت 2011/07/01 سمر سامى احمد عطا هللا 2134191 كفـءكفـء2802011/07/01 معلم

الشھید مدحت قرطام بكفر كالالباب 2011/07/01 سمیحھ محمود دمحم شعیر 2256990 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/07/01 سناء دمحم احمد عبد المقصود 2200399 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

السباعى عبدالمحسن السباعى النجار االبتدائیة/الشھید 2011/03/01 سناء دمحم عطیھ حسین 841141 كفـءكفـء2832011/03/01 معلم

لطفى امین سالمھ االبتدائیة 2011/07/01 سھام ربیع عبد المعبود سالم 2131074 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/03/01 سھام عبد الستار الدسوقى الحسان 856193 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

أ لریاض االطفال.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/07/01 سھره سامى رمضان یحیى 2134300 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر كال الباب ت 2011/07/01 سھیر احمد سالمھ ابو راجح 2366378 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

السباعى عبدالمحسن السباعى النجار االبتدائیة/الشھید 2011/03/01 سھیر احمد شوقى على المتولى 850597 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

١طوخ مزید  2011/03/01 سوزان سلیمان فھیم فاضل 1562522 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

السنطةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم دمحم عبدالفتاح الزایده 2011/07/01 شرین الشافعى على احمد ماضى 2367033 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

محمود احمد راجح ع المشتركة/ش  2011/07/01 شرین جمال موسى ابراھیم المحسناوى 2135323 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/03/01 شھیدة أحمد محمود عمارة 861168 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

كفر قرطام االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیرین حمدى عبد الرازق الكفافى 1565366 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

منشاة عبد هللا االبتدائیة 2011/03/01 شیرین فاروق عبدالحمید األشقر 861212 كفـءكفـء2942011/03/01 معلم

الشیخ عبدالوھاب النجاربالقرشیة 2011/07/01 شیماء  عبد الرحمن عبد الحكیم  البھوار 2134196 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

منیة طوخ ت ا لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء ابراھیم احمد صالح 1565421 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

الشھید سعد شاھین ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء احمد محمود حسنین 1565511 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى االبتدائیة/الشھید 2011/03/01 شیماء حمدان رشاد شملھ 1558744 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

ریاض أطفال- دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى/الشھید 2011/07/01 شیماء خلف حسن سالم 1562642 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

خیرى ابراھیم نصار بنین/ ش 2011/07/01 شیماء سلیمان ابو شادى عبد العاطى 2135372 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

حسام الدین عوض لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء عبد الحلیم صالح الشیخ 2339726 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

الشھید شوقى عرفھ عوض لریاض االطفال 2011/07/01 شیماء عزیز عبد السالم یحیى 2135386 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

شـنراق ع المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم ابراھیم عبد القادر 2055756 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

أ االعدادیة.عزبة عرفان ت 2011/03/01 صابر ربیع عثمان بسیونى 856070 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

االبتدائیة-أ. شبرابیل ت 2011/03/01 صباح شعبان یوسف رمضان 859282 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

٢شنرة البحریة االبتدائیة رقم  2011/03/01 صباح عبدالقادر دمحم لیلة 858598 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

السنطةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/03/01 صفاء ابراھیم حامد عبدالرحمن 860485 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 صفاء ابراھیم على العكل 1564534 كفـءكفـء3082011/03/01 معلم

الشھید دمحم فؤاد حلمي بالجمیزة لریاض االطفال 2011/07/01 ضحى عبد الملك عبد العزیز جمیل 1556386 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 طھ عبد الحق احمد ابوعرب 861264 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

فصول كفر سالم النحال التجاریة 2011/07/01 عابدین عبده احمد البربرى 2384385 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/03/01 عادل ناجى عبدالحلیم المنشاوى 860719 كفـءكفـء3122011/03/01 معلم

محمود احمد راجح ع المشتركة/ش  2011/07/01 عایده سعید احمد السید ابو العال 2134835 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

كفر الشیخ مفتاح ع المشتركة 2011/07/01 عبد العلیم رمضان عبد العلیم رمضان 2099291 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

السنطة الصناعیة 2002/05/01 عبد المطلب مسعد غریب عبد المطلب 835415 كفـءكفـء3152009/01/28 معلم

أ.عزبة المساعى المشكورة ت 2011/03/01 عبد المنعم دمحم ابراھیم الدیب 858457 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

المھندس ممتاز حسن غنیم ببالى 2011/03/01 عبد الموجود السید البندارى یونس 853537 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

مؤسسة كفر الحاج داود االبتدائیة 2011/03/01 عبدالمعطى دمحم أحمد الفخراني 1594063 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

أ.میت میمون ت 2011/03/01 عبدالمقصود دمحم اسماعیل الشال 1634725 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

شوقى دمحم الرفاعى بتطاى 2011/03/01 عبیر ابو العزم عبد الفتاح دره 1558301 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الروضھ ت 2011/07/01 عبیر السید مصطفى عبده 2371641 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

الشھید دمحم عبد العلیم الخیال 2011/07/01 عبیر تركى عبد السالم امین 2382910 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

١االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/07/01 عبیر عادل مصطفى قابیل 2134838 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.كفر سلیمان عوض ت 2011/07/01 عبیر عاطف ایوب جبران 2291977 كفـءكفـء3242011/07/01 معلم

الرجبیة المشتركة لریاض االطفال 2011/07/01 عبیر عبد القادر عبد هللا العازب 2134231 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

الشھید سلیمان المقدم بكفركالالباب ابتدائى 2011/03/01 عبیر عبدالمنعم الشحات سالم 861260 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

كفر قرطام ت ا 2011/03/01 عبیر عنتر عبدالفتاح قرطام 1576239 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

البدنجانیة لریاض االطفال 2011/07/01 عزه احمد السباعى حماده 2356163 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر كال الباب ت 2011/03/01 عزه احمد منصور امنھ 1562478 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 عزه سالمان احمد سند 1565433 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/03/01 عزه صالح عبد الفتاح ابو العطا 1564786 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

مؤسسة كفر الحاج داود االبتدائیة 2011/03/01 عزه عبد اللطیف دمحم عبدالوھاب الخضرى 1574787 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

عمربن عبدالعزیرالرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 عزه ھادى طھ الھش 1556376 كفـءكفـء3332011/07/01 معلم

شوقى دمحم الرفاعى بتطاى 2011/03/01 عصمت شبل سید احمد جوھر 846906 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

میت یزید الجدیدة 2011/03/01 عطیھ فوزى دمحم الشناوى 1580459 كفـءكفـء3352011/03/01 معلم

الرجبیةاالبتدائیة 2011/07/01 عفاف عبد الحلیم ابراھیم شریف 2256986 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

میت غزال لریاض االطفال 2011/07/01 عال احمد عبد السمیع عامر 1555501 كفـءكفـء3372011/07/01 معلم

ابو الجھور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عال عبد الفتاح المتولى سعد 2366379 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

شوقى دمحم الرفاعى بتطاى 2011/07/01 عال دمحم ابراھیم الحلو 2356387 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

محمود احمد راجح ع المشتركة/ش  2011/07/01 علیاء صابر عبد الرحمن غطاس 2135081 كفـءكفـء3402011/07/01 معلم
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تاریخ 
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السنطةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.شبرابلولة السمنودیة ت 2011/03/01 علیاء صفوت فرج والى 862346 كفـءكفـء3412011/03/01 معلم

أ لریاض االطفال.بلكیم ت 2011/07/01 علیاء عبد العزیز زكى سلیمان 2356136 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

شوقى الرفاعى بتطاى لریاض االطفال/ ش  2011/07/01 علیاء عبد الفتاح شبل برھام 1558741 كفـءكفـء3432011/07/01 معلم

١االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/03/01 عماد قطب عبدالحفیظ ویس 850889 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

السباعى عبدالمحسن السباعى النجار االبتدائیة/الشھید 2011/03/01 عمار احمد المصیلحى على كساب 1565588 كفـءكفـء3452011/03/01 معلم

الشیخ عبدالوھاب النجاربالقرشیة 2011/03/01 عمرو نبوى عبد هللا قندیل 2077002 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

كفر كالالباب االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عواطف سامى عبد المجید رجب 2356409 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/07/01 عوض وظیف عبد الفتاح الشیخ 2200403 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/03/01 غادة عبد الجواد صابر ھدھد 861565 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/03/01 غادة عبد الغفار عبد المقصود بركات 846706 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

میت یزید الجدیدة 2011/03/01 غاده ابو بكر عبد العزیز الغزالى 1580466 كفـءكفـء3512011/03/01 معلم

شبرا بلولة السمنودیة لریاض االطفال 2011/07/01 غاده عبد العزیز عبد العظیم سالم 1564752 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

على بن ابى طالب التجاریة المشتركة 2011/07/01 غاده عبد الغفور سیداحمد االجدر 2356147 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/07/01 غاده دمحم ابراھیم زھیرى 2356431 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر سلیمان عوض ت 2011/07/01 غاده وھبھ كامل ابراھیم 2131137 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

طوخ مزید الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/03/01 غالیھ على دمحم غالى 1562578 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

الجعفریة االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 فاتن رجب شبل البسیونى ھیبھ 861669 كفـءكفـء3572011/03/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شـنراق ع المشتركة 2011/07/01 فاتن نصر الدین عوض السحلى 2055759 كفـءكفـء3582011/07/01 معلم

احمد الكاشف االبتدائیة بالقرشیة 2011/07/06 فاطمة على الطیب عید 2127827 كفـءكفـء3592011/07/06 معلم

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 فاطمھ الدسوقى ابراھیم ندا 1558748 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ حافظ احمد الشحرور 1565322 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.بلكیم ت 2011/07/01 فاطمھ زینھم صقر انور 1528855 كفـءكفـء3622011/07/01 معلم

لطفى اسماعیل عمر ع المشتركة/د 2011/07/01 فاطمھ عبدالمعطى عبد الھادى العتومى 2135379 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

دمحم نبیل ابو النصر المشتركة/ ش 2011/07/01 فاطمھ علم دمحم عبد القادر الشین 2356391 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

فاطمھ دمحمالخطیب بكفر خزاعل 2009/06/29 فاطمھ كمال عنتر سالم 1556492 كفـءكفـء3652012/12/26 دكتوراهمعلم

منیة طوخ ت ا لریاض االطفال 2011/07/01 فایزه دمحم مصطفى شلبى 1565351 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

أ.شبرابلولةالمشتركة ت 2011/07/01 فایقھ عبد الحمید دمحم السید الجابرى 2135333 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

أ االعدادیة.عزبة عرفان ت 2011/07/01 فتحیھ دمحم ربیع امین سالمھ 2257058 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

أ االعدادیة.كفر كال الباب ت 2011/07/01 فتحیھ دمحم صبحى دمحم لبیب عسل 2292068 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

أ.كفر خزاعل االبتدائیة ت 2011/03/01 فردوس دمحم ابراھیم درویش 861017 كفـءكفـء3702011/03/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 فلایر وحید ابراھیم درویش 1565323 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

2011/07/01 الشھید رمضان سید أحمد فرحات لریاض االطفال فھیمھ جمال دمحم بر 1571570 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

2011/07/01 الشھید رمضان سید أحمد فرحات لریاض االطفال فوزیھ عبد القادر دمحم خلیفھ 1571595 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/03/01 الرا وجدى عبد الجواد غزالھ 1556365 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 لبنى الدمحمى یونس شلبى 1558766 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

ابو الجھور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 لبنى حسن على الدیب 859069 كفـءكفـء3762011/03/01 معلم

الشھید شوقى عرفھ عوض لریاض االطفال 2011/07/01 لبنى عبد العزیز سند دومھ 1587534 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

الشھید السید عبد الحمید شلبي 2011/03/01 لمیاء ابراھیم حامد عبد الرحمن 861392 كفـءكفـء3782011/03/01 معلم

الحاج ابراھیم موسى عبید ببالى 2011/07/01 لمیاء ابراھیم عبد هللا عبد الدایم 2131081 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.تاج العجم ت 2011/03/01 لمیاء حمدان رشاد شملة 861536 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید شوقى عرفھ عوض ت 2011/07/01 لمیاء عبد الناصر سعد منصور حسب هللا 2135383 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.شبرابلولة السمنودیة ت 2011/07/01 لیلى عزت عطیھ دمحم الفقى 2257054 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

أ.الشیخ عبد المجید جمیل ت 2011/07/01 ماجده احمد رمضان السحیتى 2256981 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

الشھید مجدى ابوالنعاس التجاریة المشتركة 2011/07/01 ماجده عبد البدیع ابو العزم احمد 2356165 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة بشبراقاص 2011/07/01 دمحم بیومى عبد الغنى طلبھ 2356129 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

طوخ مزید الرسمیة لغات االعدادیة 2011/03/01 دمحم حسن دمحم الغلبان 861605 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

الشھید سعد شاھین بالكرما 2011/03/01 دمحم حسنى حسنى الشیخ 862441 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

كفر الشیخ مفتاح ع المشتركة 2011/07/01 دمحم رمضان عبد العلیم رمضان 2136706 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

كفر كال الباب الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم سمیر عبد الستار الدرى 853706 كفـءكفـء3892011/03/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 دمحم صدیق بسیونى المتولى شمس الدین 1558427 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

شبراقاص االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الحلیم ابراھیم الدبوس 1534796 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ. سحیم االعدادیة المشتركة  ت  2011/03/01 دمحم عبدالحلیم موسى رجب 1600870 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید أحمد نبیل عامر ت 2011/07/01 دمحم فؤاد احمد ھندى 2384769 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

أ االعدادیة.عزبة المنشاوى ت  2011/03/01 دمحم دمحم عبدالغفار عید 860688 كفـءكفـء3942011/03/01 معلم

دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى االعدادیة/الشھید 2011/07/01 دمحم مصطفى على قندیل سلیمان 2366395 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

أ. سحیم االعدادیة المشتركة  ت  2011/03/01 محمود جمال محمود درویش 861758 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

أ.عزبة المساعى المشكورة ت 2011/07/01 محمود عبد الحكیم عبد الحكیم خطاب 2358206 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.تاج العجم ت 2011/03/01 مدحت رفعت دمحم فرج 1564677 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

میت یزید الجدیدة لریاض االطفال 2011/07/01 مرفت السید السید احمد ابو النور 2134238 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

مسھلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مروه ابراھیم السید ھجرس 2134648 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

الشھید صبحى على زیدان بمیت یزید 2011/03/01 مروه ابراھیم عبد القادر شعالن 861704 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

القرشیة التجاریة للبنات 2011/07/01 مروه احمد ابراھیم راشد 2356135 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

جمال سلیمان نصار بمیت حواى 2011/03/01 مروه صدیق دمحم یوسف حزمان 1562471 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

محمود احمد راجح ع المشتركة/ش  2011/07/01 مروه عبد الجواد ابراھیم عامر 2069219 كفـءكفـء4042009/11/14 معلم

الشھید صبحى على زیدان بمیت یزید 2011/07/01 مروه دمحم رزق احمد العامودى 2134286 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم أبو على لریاض اطفال 2011/07/01 مروه دمحم عبد المقصود ابو العزم 1558298 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

میت غزال لریاض االطفال 2011/07/01 مروه محمود على المزین 1555499 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

أ بمیت یزید.حسام الدین عوض ت 2011/03/01 مروه مصطفى صالح الدجلة 2210585 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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الشھید عبد المنعم أبو على لریاض اطفال 2011/07/01 مروى دمحم عبد الحمید عبد القادر 2356097 كفـءكفـء4092011/07/01 معلم

الشھید شوقى عرفھ عوض لریاض االطفال 2011/07/01 مروى دمحم كامل رجب 1587521 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

أ.كفر سالم النحال ت 2011/03/01 مسعد عبدالفتاح حسن حسن 858578 كفـءكفـء4112011/03/01 معلم

میت یزید الجدیدة 2011/03/01 مسعد نسیم مسعد عر ابى 861492 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

مسھلة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مشیره صبحى محمود الفاضلى 850904 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

أ.میت اللیث ت 2011/03/01 معتز عبد العظیم شھاب عبده 1565444 كفـءكفـء4142011/03/01 معلم

أ بمیت یزید.حسام الدین عوض ت 2011/07/01 مفیدة مصطفى عبد الفتاح راشد 2246905 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

عبد الحلیم السباعى المشتركة/ش  2011/07/01 منار حمدى عبد الفتاح عسكر 2242243 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.الروضھ ت 2011/07/01 منار مصطفى شفیق غالى 1562589 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.الروضھ ت 2011/07/01 منجھ عبد العزیز دمحم المزین 1565458 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة للغات ع 2011/03/01 منى أحمد السباعي ابوالنجا دنیا 860805 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

كفر كال الباب الرسمیة لغات لریاض االطفال 2011/07/01 منى عبد الجواد ابراھیم عامر 1554932 كفـءكفـء4202010/11/14 معلم

أ االبتدائیة.البدنجانیة ت 2011/03/01 منى عبد الحلیم حسن الصعیدى 1552121 كفـءكفـء4212011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.البدنجانیة ت 2011/03/01 منى عزت عبدالخالق منصور 861445 كفـءكفـء4222011/03/01 معلم

خباب بن االرت االبتدائیة 2011/07/01 منى ماھر السید دمحم 2371804 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 منى دمحم السید شبانة 2218058 كفـءكفـء4242011/03/01 معلم

شبراقاص االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منى دمحم محمود أبو بكر الراعى 1534794 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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األعلي

كفر سالم النحال لریاض االطفال 2011/07/01 مھا جمال عبد السمیع ابراھیم حبیشى 2371648 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

االبتدائیة-أ. شبرابیل ت 2011/03/01 مھا مرسى شندى الجعار 1559116 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

سحیم ت أ ریاض االطفال 2011/07/01 مى عبد الرافع الحسینى خلیل 1558803 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/07/01 مى عبد هللا عبد الحمید عبد الرازق 2047982 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

أ بمیت یزید.حسام الدین عوض ت 2011/07/01 نانسى جمیل مسعد ابراھیم عبد ربھ 2134663 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

الشھید عبد العاطى شاھین ریاض اطفال 2011/07/01 نانسى فرج عبد الحمید الحواط 1565346 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

2011/07/01 جمال سلیمان نصار بمیت حواى ریاض اطفال ناھد عبد الغنى عبد المعبود ماجد 1565417 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/03/01 نجاه مصطفى عبد العزیز حموده 1558370 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

٢االنبوطین االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجالء السعید كامل عمار 2292067 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/03/01 نجالء سلیمان محمود حامد 860852 كفـءكفـء4352011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید أحمد نبیل عامر ت 2011/03/01 نجالء سمیر ابراھیم خورشید 1564738 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 نجالء فتحى احمد االجرب 1534740 كفـءكفـء4372011/03/01 معلم

أ.بلكیم االبتدائیة  ت 2011/03/01 نجالء فتحى السباعى مطر 849899 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 نجالء فتحى عبد الخالق جمیل 1554936 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

سعید عمار ع/ش  2011/07/01 نجالء فتحى عثمان سند 2135097 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

حسام الدین عوض لریاض االطفال 2011/07/01 نجالء فتوح دمحم محضى 1558396 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.الشھید أحمد نبیل عامر ت 2011/03/01 نجالء دمحم البسیونى ھیبھ 860607 كفـءكفـء4422011/03/01 معلم
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جمال سلیمان نصار بمیت حواى 2011/03/01 نجوان عبد الفتاح مصطفى زیاده 1554931 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

منشاة السنطة االبتدائیة 2011/03/01 نجوى جاد ابراھیم عوف 860097 كفـءكفـء4442011/03/01 معلم

عزبة المنشاوى ریاض اطفال 2011/07/01 نرمین فكرى عبد القادر ابراھیم 1565449 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

أ.المساعى المشكورة ت 2011/03/01 نشات عبد العزیز عنتر شلوع 844604 كفـءكفـء4462011/03/01 معلم

الشھید سعد شاھین بالكرما 2011/07/01 نشوى جبر دمحم بركات 2134222 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

الشھید مدحت قرطام لریاض اطفال 2011/07/01 نشوى عبد المنعم الشحات صبحى ابو المكارم 1564698 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

أ بمیت یزید.حسام الدین عوض ت 2011/03/01 نصرة عبد العلیم دمحم البارودى 847234 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.میت اللیث ت 2011/07/01 نھا عبد الرحمن عبد السمیع دمحم عبد الرحمن 2356386 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

مؤسسة النصر االبتدائیة 2011/07/01 نھلھ دمحم عبد الحسیب عبد الستار كساب 2044644 كفـءكفـء4512011/07/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نھى دمحم عبد المطلب ابو سعید 2134240 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

االبتدائیة-أ. شبرابیل ت 2011/03/01 نھى منیر عبد القادر عامر 1576133 كفـءكفـء4532011/03/01 معلم

ریاض أطفال- عزبة المساعى المشكورة 2011/07/01 نورا محمود احمد الجندى 1564782 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/07/01 نیفین احمد دمحم البیومى 2134227 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم

الشھید مدحت قرطام لریاض اطفال 2011/07/01 نیفین طلعت احمد جمال سالم 1562481 كفـءكفـء4562011/07/01 معلم

شبرا بلولة السمنودیة لریاض االطفال 2011/07/01 ھالھ ابراھیم فتوح شاھین 1532549 كفـءكفـء4572011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.تفتیش زراعة الجمیزة ت  2011/03/01 ھالھ جمال متولى نعیم 1564506 كفـءكفـء4582011/03/01 معلم

دمحم عبدالحكیم عبدهللا الزناتى االبتدائیة/الشھید 2011/07/01 ھالھ جوده دمحم الجابرى ھدھد 2134236 كفـءكفـء4592011/07/01 معلم
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عمار بن یاسرالرسمیة للغات ب 2011/03/01 ھالھ حاكم دمحم الجردوح 861171 كفـءكفـء4602011/03/01 معلم

شبرا بلولة السمنودیة لریاض االطفال 2011/07/01 ھالھ عطا اسعد غبلایر 1564761 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

الجعفریة االبتدائیة الجدیده 2011/03/01 ھالھ فوزى عبد القادر الشناوى 1574784 كفـءكفـء4622011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.شبرابلولة السمنودیة ت 2011/03/01 ھالھ دمحم حسن العطرة 859276 كفـءكفـء4632011/03/01 معلم

كفر قرطام االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھالھ دمحم عادل عبد الحمید محمود 2356937 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.الروضھ ت 2011/07/01 ھالھ مسعد عبد الرحمن عامر 1562592 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.منیة طوخ ت 2011/03/01 ھبھ حلمى توفیق فرغلى 861020 كفـءكفـء4662011/03/01 معلم

ابو الجھور االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھبھ حمیل العزب البرادعي 861218 كفـءكفـء4672011/03/01 معلم

كفر كال الباب الرسمیة للغات ب 2011/07/01 ھبھ رافت ابراھیم شلبى 2356123 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

أ لریاض االطفال.شندالت ت  2011/07/01 ھبھ سعید عبد هللا قندیل 1600792 فوق المتوسطفوق المتوسط4692011/07/01 معلم

٢مسھلة االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھبھ عاطف عبد المنصف السید العسال 2257040 كفـءكفـء4702011/07/01 معلم

فصول ابوالجھور االعدادیة 2011/07/01 ھبھ عبد الباسط عبد المولى داود 2382911 كفـءكفـء4712011/07/01 معلم

١طوخ مزید  2011/07/01 ھبھ عبد الغفار على البكلیش 2257121 كفـءكفـء4722011/07/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ھبھ على عبد الخالق العزب 1556559 كفـءكفـء4732011/03/01 معلم

أ.منیة طوخ ع المشتركة ت 2011/07/01 ھبھ كمال ابو الحسن توفیق 2134289 كفـءكفـء4742011/07/01 معلم

١طوخ مزید  2011/03/01 ھبھ دمحم المتولى ابو الحیح 1562509 كفـءكفـء4752011/03/01 معلم

عمار بن یاسر الرسمیة لغات لریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ دمحم بدوى الشیخ 1565328 كفـءكفـء4762011/07/01 معلم
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أ بالجمیزة.عبد المجید جمیل ت 2011/07/01 ھبھ دمحم سلیمان الحاج 2366382 كفـءكفـء4772011/07/01 معلم

كفر الحاج داود لریاض االطفال 2011/07/01 ھبھ دمحم مصطفى دمحم الحصرى 1555495 كفـءكفـء4782011/07/01 معلم

أ.حسام الدین عوض ت 2011/07/01 ھبھ محمود احمد سیداحمد البھوار 2367832 كفـءكفـء4792011/07/01 معلم

الرجبیةاالبتدائیة 2011/03/01 ھبھ محمود عامر قندیل 861094 كفـءكفـء4802011/03/01 معلم

الشھید عبد الحمید شلبى لریاض االطفال 2011/07/01 ھدى عبد الخالق حموده دمحم 1564793 كفـءكفـء4812011/07/01 معلم

وحدة اشناواى االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عطیھ السباعى الخولى 2069229 كفـءكفـء4822011/07/01 معلم

الشھید عبد المنعم ابو على االبتدائي 2011/03/01 ھدى دمحم رشاد دمحم على 861817 كفـءكفـء4832011/03/01 معلم

القرشیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ھدي ھالل عبد الوھاب قابیل 860471 كفـءكفـء4842011/03/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 ھشام دمحم رفعت ندا شھوان 2126678 كفـءكفـء4852011/03/01 معلم

أ.المساعى المشكورة ت 2011/03/01 ھالل احمد فتوح العنانى 858998 كفـءكفـء4862011/03/01 معلم

١السنطة البلد االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھناء السباعى دمحم السباعى جعفر 1565576 كفـءكفـء4872011/07/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 ھناء الشوربجي وھبھ المكاوي 856584 كفـءكفـء4882011/03/01 معلم

منشاة السنطة االبتدائیة 2011/03/01 ھناء مجدى صالح جاب هللا 1565365 كفـءكفـء4892011/03/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 ھناء یحیى علیوة المكاوي 857111 كفـءكفـء4902011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.میت اللیث ت 2011/07/01 ھند صالح دمحم حجاج 2356433 كفـءكفـء4912011/07/01 معلم

أ.منیة طوخ ع المشتركة ت 2011/07/01 ھند دمحم عبد المنصف مطاوع 2134283 كفـءكفـء4922011/07/01 معلم

أ.شندالت االبتدائیة ت 2011/07/01 ھند دمحم على عبد الدایم 2356150 كفـءكفـء4932011/07/01 معلم
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القرشیة ع بنات 2011/07/01 ھویدا عادل مختار مصباح 2219099 كفـءكفـء4942011/07/01 معلم

محمود احمد راجح ع المشتركة/ش  2011/07/01 ھیام سیداحمد دمحم سیداحمد شبانھ 2134832 كفـءكفـء4952011/07/01 معلم

الشھید رمضان سید احمد فرحات شنراق 2011/03/01 ھیام محمود سید احمد شادى 1558379 كفـءكفـء4962011/03/01 معلم

میت یزید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 ھیثم ابراھیم عبد القادر الزیر 858486 كفـءكفـء4972011/03/01 معلم

كفر كال الباب الرسمیة للغات ب 2011/03/01 وائل سعید عبده سعده 848700 كفـءكفـء4982011/03/01 معلم

لطفى امین سالمھ االبتدائیة 2011/03/01 وسام رزق عبد المجید خطاب 1555498 كفـءكفـء4992011/03/01 معلم

أحمد كمال شعالن بمیت حواى 2011/07/01 وسام غانم عبد الوھاب غانم 2356371 كفـءكفـء5002011/07/01 معلم

أ.أحمد نبیل عامر ت/ ش 2011/07/01 وفاء الشحات االمام ابراھیم 2256992 كفـءكفـء5012011/07/01 معلم

میت غزال لریاض االطفال 2011/07/01 وفاء سعید احمد حجاب 1555497 كفـءكفـء5022011/07/01 معلم

أ.كفر خزاعل االبتدائیة ت 2011/03/01 وفاء صبحى عزیز میخائیل 855913 كفـءكفـء5032011/03/01 معلم

كفر سالم النحال لریاض االطفال 2011/07/01 والء احمد دمحم النحال 1565368 كفـءكفـء5042011/07/01 معلم

میت یزید الجدیدة 2011/03/01 والء السید  السید دعبس 861053 كفـءكفـء5052011/03/01 معلم

منیة طوخ ت ا لریاض االطفال 2011/07/01 والء السید احمد شھبھ 2134633 كفـءكفـء5062011/07/01 معلم

الشھید عبد الحمید شلبى لریاض االطفال 2011/07/01 والء سامى دمحم على نعیم 2134188 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

أ.أحمد نبیل عامر ت/ ش 2011/03/01 ولید جمال محمود عامر 1565420 كفـءكفـء5082011/03/01 معلم

الشیخ عبدالوھاب النجاربالقرشیة 2011/07/01 ولید عبدالستار عبدهللا عالم 2387682 كفـءكفـء5092011/07/01 معلم

الجعفریة االبتدائیة الجدیده 2011/07/01 یاسمین سمیر ابراھیم فاضل خورشید 2136698 كفـءكفـء5102011/07/01 معلم
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فوزان عوض مھیوب االعدادیة/ الشیخ  2011/03/01 یاسمین فیصل عوض مھیوب 860962 كفـءكفـء5112011/03/01 معلم

ریاض اطفال مسھلة الجدیدة 2011/07/01 یوستینا حبیب باقي سعد 2396106 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

جناح ع المشتركة 1994/10/13 أسامة السید عبد الرازق الصباغ 839808 كفـءكفـء12012/07/17 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

كتامة الثانویة المشتركة 2009/07/01 احمد عبد الفتاح احمد شاھین 2211185 كفـءكفـء22011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الثورة االبتدائیة 2007/11/06 الھام دمحم حلمى ابراھیم 2096473 كفـءكفـء32011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/01/01 امنیة سعید عبد المطلب حسنین 2213685 كفـءكفـء42011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

صالح سالم االبتدائیة 2009/07/01 ایمان عبد المعطى ابراھیم دمحم حشاد 2219968 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة 2009/07/01 بسمة دمحم عبد السالم حبیب 2089192 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

جناح ع المشتركة 2008/07/01 دالیا على احمد غطاس 2127077 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2009/07/01 دعاء دمحم ابراھیم الحدادا 2127015 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ ـ اعدادى مشترك. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/07/01 زینب محمود دمحم ابوعریضة 2127122 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ. ت . خالد بن الولید ع  2009/07/01 سارة كمال احمد قطب 2114953 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

التحریر االبتدائیة 2009/07/01 شیماء ممدوح محمود ھموس 2220057 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابراھیم عبد الفتاح ع المشتركة/ ش 2008/03/01 عبیر على الشحات سرحان 2213104 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة قرانشو االبتدائیة 2009/07/01 دمحم عبد المقصود ابراھیم یوسف حضیرى 2087071 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الفرستق ع المشتركة 2009/07/01 مروة فتحى حسن الشریف 2192467 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عیسوى فاید ع بنین 2009/07/01 مروى الصاوى بیومى عبادة 2131197 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.المستشار أحمد عصمت ت 2008/07/01 مالك فاید فؤاد ھـــــالل 2202121 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كنیسة  شبرا طو المشتركة 2008/07/01 ملكة ربیع دمحم الفخرانى 2087939 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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كفر جعفر االبتدائیة 2009/07/01 نسرین حسین السباعى الصعیدى 2396193 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2008/07/01 نسرین شعبان شبل عباس 2103958 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كتامة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 نسرین یونس موسى ناصف 2213990 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المرحوم عبداللطیف فاید بصاالحجر 2008/07/01 ھبة على امام دقماق 2086240 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السادات التجاریة المشتركة 2009/07/01 ھدى عبد المجید عبد المجید الحشاش 2106227 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بار الحمام االبتدائیة 2009/07/01 ولید دمحم احمد السماك 2218711 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كـفر نصـیر المشتركة 2008/07/01 ابتسام دمحم ابراھیم الصلحاوى 2289141 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى نفسى

السادات التجاریة المشتركة 2008/06/28 أسماء السید رمضان الصعیدى 2383253 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى نفسى

ابراھیم عبد الفتاح ع المشتركة/ ش 2008/07/01 امل منصور رشدى حامد 2258507 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى نفسى

االمام الشافعى بقرانشو 2009/07/01 ایناس دمحم ذكى سعد جبر 2402986 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى نفسى

جناح ع المشتركة 2009/07/01 حلیمة ابراھیم دمحم بدر 2396285 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى نفسى

الكمال االبتدائیة بقرانشو 2009/07/01 حنان دمحم على خطاب 2396178 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى نفسى

أ.شبراتنا ت 2009/07/01 رامى دمحم على شعیشع 2397706 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى نفسى

عوض عیسوى بقریة مصطفى كامل 2009/07/01 رباب صالح الدین دمحم فھمى 2388793 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید رضا الجزار االبتدائیة 2009/07/01 رحاب دمحم عبد المنعم شھاب 2398045 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى نفسى

التحریر االبتدائیة 2009/07/01 رحاب دمحم دمحم الدیھى 2397536 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى نفسى

خالد بن الولید  للتعلیم االساسى 2009/07/01 سالى كمال السید عبد الجواد 2396157 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى نفسى

-----------------------------------

7438of 2765 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفرستق ع المشتركة 2009/07/01 سعد شعبان سعد عنبر 2399569 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى نفسى

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2009/07/01 سمیعة سعید بسیونى اسكندر 2382281 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى نفسى

شفااالبتدائیة 2009/07/01 سھام بسیونى رمضان الجبارى 2312879 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى نفسى

كتامة الثانویة المشتركة 2009/07/01 شاكر دمحم جودة الكنفانى 2396266 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.منشأة الیعقوبیة ت 2009/07/01 شیماء عبد الرشید ابراھیم زاید 2396166 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى نفسى

الثورة االبتدائیة 2002/12/24 شیماء دمحم دمحم الزغبى 2396271 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى نفسى

وحدة قرانشو االبتدائیة 2009/07/01 صفاء عبد هللا محمود عامر 2396212 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى نفسى

كنیسة  شبرا طو المشتركة 2009/07/01 عبد الرازق ممدوح عبد الرازق الزعویلى 2317038 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى نفسى

طھ حسین االبتدائیة بالفرستق. د 2008/07/01 عبیر سعید السید الدسوقى 2382713 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

كتامة االبتدائیة الجدیدة 2008/07/01 عفاف دمحم دمحم سعد 2381824 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى نفسى

قرانشو ع المشتركة 2009/07/01 عواطف عبد الفتاح عبد الھادى حضیرى 2397818 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى نفسى

2009/07/01 عیسوى فاید الثانویھ المشتركھ فاطمة سالم عبد اللطیف الغول 2383726 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل االبتدائیة بكفر نصیر 2008/07/01 ماجدة عبد الغنى ابوزید حمد 2390333 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

عمر بن عبد العزیز بصاالحجر 2003/06/26 ماجدة فؤاد نصر النحراوى 2396379 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

جناج االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 مھا خیرى عبد المقصود الغول 2396174 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

قرانشو التجاریة المشتركة 2009/07/01 نعیمة دمحم الشناوى سعد 2396262 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید حسن حجازى بحصة آبار 2008/07/01 نھى دمحم دمحم الربى 2397590 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى
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أ االبتدائیة. ابو حمر ت 2008/07/01 ھدى دمحم اسماعیل ابراھیم 2396400 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

كـتا مـةع بنـات 2008/07/01 ھناء السید السید العماوى 2382983 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

مصطفى كامل االبتدائیة بكفر نصیر 2009/07/01 ھناء حسن السید شتات 2396450 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

میت شریف الثانویة الجدیدة 2008/07/01 ھناء عبد الحمید غازى ابو قمر 2287923 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید دمحمكمال الجندى بالعسكر للتعلیم األساسى 2009/07/01 والء احمد دمحم عبد الرازق 2397568 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى نفسى

أ.أبو حمر ت 2009/07/01 احمد حسنین احمد القدیم 2104826 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

كنیسة شبراطو االبتدائیة 2009/07/01 احمد رضا احمد مسعود 2087128 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز بصاالحجر 2008/03/01 أسماء احمد الصاوى فاید 1606298 كفـءكفـء592011/03/01 أخصائى اجتماعى

التحریر االبتدائیة 2008/07/01 امانى شعبان دمحم المالح 2213908 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھیدعبدالنبى خمخم بسالمون 2008/03/01 امنیة دمحم عبد الفتاح حبیبة 1609585 كفـءكفـء612011/03/01 أخصائى اجتماعى

بسیون ع بنات 2008/03/01 ایمان حامد عبد السالم زیادة 2218081 كفـءكفـء622011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر سلیمان االبتدائیة 2009/03/01 ایمان شعبان طلبة بعیبر 2126994 كفـءكفـء632011/03/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة السیدة صفیة الثانویة الفنیة الصناعیة  للبنات 2008/03/01 حنان عبد السالم جمعة كدیرة 2011676 كفـءكفـء642011/03/01 أخصائى اجتماعى

الجمھوریة االعدادیة للغات 2008/03/01 دالیا صالح الدین ریاض العسكرى 860845 كفـءكفـء652011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/07/01 سلیمان دمحم سلیمان الدیھى 2215445 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة 2009/03/01 شریف عبد السالم عباس حتاتة 1695824 كفـءكفـء672011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2008/07/01 شیماء حسن خلیفة فاید 1596962 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى اجتماعى
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بسیون ث للبنات 2008/03/01 صباح ابراھیم ابراھیم القصاص 2207679 كفـءكفـء692011/03/01 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة 2008/03/01 صباح سعد عبدالھادى الشیخ على 2097785 كفـءكفـء702011/03/01 أخصائى اجتماعى

شفااالبتدائیة 2008/03/01 طیبة على بیومى بعیبر 1607899 كفـءكفـء712011/03/01 أخصائى اجتماعى

2008/03/01 عیسوى فاید الثانویھ المشتركھ عدالت عبد هللا اسماعیل طعیمة 1603106 كفـءكفـء722011/03/01 أخصائى اجتماعى

الفریق سعد الدین الشاذلى 2009/03/01 عرفة شعبان موسى الشرقاوى 2103949 كفـءكفـء732011/03/01 أخصائى اجتماعى

كفر جعفر االبتدائیة 2008/03/01 عفاف عبد المنعم ابراھیم شتیة 2207478 كفـءكفـء742011/03/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2009/07/01 دمحم صالح دمحم بربش 2214058 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/07/01 مصطفى شعبان مصطفى عز الدین 2023480 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى اجتماعى

عبد اللطیف فاید 2008/03/01 منى صبحى عطا عمرو 2012644 كفـءكفـء772011/03/01 أخصائى اجتماعى

وصیفة رجب االبتدائیة بصاالحجر 2009/03/01 منى مصطفى عبده مھیا 2214442 كفـءكفـء782011/03/01 أخصائى اجتماعى

الجمھوریة االعدادیة للغات 2008/03/01 نفین عنتر عبد الفتاح النشار 2012168 كفـءكفـء792011/03/01 أخصائى اجتماعى

نھضة مصر بكفر ابو حمر 2008/03/01 نھاد سامى الشافعى خطاب 2008812 كفـءكفـء802011/03/01 أخصائى اجتماعى

بسیون الصنا عیة بنین 1990/09/01 جمال السید دمحم ابوالمجد 827433 كفـءكفـء812009/12/10 معلم أول أ

بسیون الصنا عیة بنین 1994/12/08 جمال عبد الحمید دمحم حضرة 839805 كفـءكفـء822012/07/17 دكتوراهمعلم أول أ

بسیون ث للبنات 2007/02/06 ابراھیم عبد المنعم عبد المحسن المالح 2007851 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

كفر جعفر ع بنات 2003/04/01 أحالم  دمحم حلمى ابراھیم 2096479 كفـءكفـء842011/07/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2008/07/01 أحالم اسماعیل عبد المنعم خلیفة عید 2077969 كفـءكفـء852011/07/01 معلم
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التحریر االبتدائیة 2009/03/01 احالم مسعد دمحم الشرقاوى 2214463 كفـءكفـء862011/03/01 معلم

طھ حسین االبتدائیة بالفرستق. د 2009/07/01 احمد السید دمحم زلط 2214041 كفـءكفـء872011/07/01 معلم

خالد بن الولید  للتعلیم االساسى 2009/07/01 احمد توفیق محمود واصل 2166897 كفـءكفـء882011/07/01 معلم

بسیون ث للبنات 2009/07/01 أحمد سالم أحمد خضر 2221278 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

الجمھوریة ثانوى لغات 2009/07/01 احمد سعید علي عثمان 2301517 كفـءكفـء902011/07/01 معلم

الفرستق ع المشتركة 2009/03/01 احمد صبحى دمحم قاقة 859788 كفـءكفـء912011/03/01 معلم

كتامة الثانویة المشتركة 2006/03/01 احمد عبد المنعم عبد الحمید عبد العال 2087960 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

السادات التجاریة المشتركة 2009/01/04 أحمد عبد النبى زكریا جعیم 855982 كفـءكفـء932011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق بالقضابة 2009/03/01 احمد فتح هللا شعبان الطویل 2011641 كفـءكفـء942011/03/01 معلم

وصیفة رجب االبتدائیة بصاالحجر 2009/07/01 احمد دمحم احمد عبد الال 2105515 كفـءكفـء952011/07/01 معلم

كـتا مـةع بنـات 2008/09/20 اسامة دمحم خلیفة جبریل 847559 كفـءكفـء962011/03/01 معلم

كفر الدوار 2008/07/25 اســـــــــــــــــالم بسیونى أحمد المتیت 2335040 كفـءكفـء972011/07/01 معلم

ریاض أطفال- الجھاد  2009/07/01 اسالم سامى ابراھیم عالم 2105512 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

الكمال االبتدائیة بقرانشو 2008/03/01 أسماء احمد سعید  النجار 2012651 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

المستقبل الزاھر بكفر ابو حمر 2008/03/01 اسماء اسماعیل حسین صحصاح 857714 كفـءكفـء1002011/03/01 معلم

خالد بن الولید  للتعلیم االساسى 2008/03/01 أسماء اسماعیل عبد رب النبى الصلحاتى 2206524 كفـءكفـء1012011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/01 اسماء حمدى حسن عسكر 2124011 كفـءكفـء1022011/07/01 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح سالم 2008/07/01 اسماء رجب مصطفى شبانة 2106786 كفـءكفـء1032011/07/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2009/07/01 أسماء رضا دمحم دمحم 2398444 كفـءكفـء1042011/07/01 معلم

كـفر نصـیر المشتركة 2008/03/01 أسماء سالم دمحم مراد 860986 كفـءكفـء1052011/03/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2008/07/01 اسماء سعید نصر النحراوى 2383996 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2008/07/01 أسماء صبحى طھ ابو على 2086251 كفـءكفـء1072011/07/01 معلم

كفر سلیمان االبتدائیة 2009/07/01 أسماء عاطف عبد الرحمن راضى 2383237 كفـءكفـء1082011/07/01 معلم

الجمھوریة ثانوى لغات 2008/07/01 أسماء عبد الحمید غمرى السعدنى 2079000 كفـءكفـء1092011/07/01 معلم

كتامة الثانویة المشتركة 2009/07/01 اسماء عبد المجید فرج الحصرى 2084796 كفـءكفـء1102011/07/01 معلم

صا الحجر ع بنات 2009/03/01 أسماء دمحم أحمد عقاب 861602 كفـءكفـء1112011/03/01 معلم

أ  بكفر الحمام.ت- دمحم ریاض أبو طھ االبتدائیة  2008/07/01 أسماء دمحم حسن شرف الدین 2098994 كفـءكفـء1122011/07/01 معلم

مشال 2009/07/01 أسماء دمحم دمحم المزین 2383234 كفـءكفـء1132011/07/01 معلم

المرحوم عبداللطیف فاید بصاالحجر 2008/07/01 أسماء دمحم مصطفى  البنا 2086244 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

طھ حسین االبتدائیة بالفرستق. د 2006/09/15 اسماعیل عبد العزیز  على العسال 2210407 كفـءكفـء1152011/03/01 معلم

جناح ع المشتركة 2009/03/01 اسماعیل عبد العظیم اسماعیل الحلفاوى 2014348 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

كتامة الثانویة المشتركة 2009/07/01 اكرام صبحى دمحم عید 2205372 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

خالد بن الولید 2008/07/01 اكرام عبد الرحمن عقل زیادة  األحول 2383745 كفـءكفـء1182011/07/01 معلم

المستقبل الزاھر بكفر ابو حمر 2009/03/01 آالء صبحى فتحى شامة 2178914 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كتامة الجدیدة 2008/07/01 الست عبد الفتاح احمد زید 2126588 كفـءكفـء1202011/07/01 معلم

عوض عیسوى بقریة مصطفى كامل 2009/03/01 السید رمضان اسماعیل غباشى 2095123 كفـءكفـء1212011/03/01 معلم

كـفر نصـیر المشتركة 2009/03/01 السید نجیب دمحم عبدالبر 860701 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة لغات 2008/03/01 الھام حامد عبد الرحمن ابو عامر 2190147 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2009/07/01 ام كلثوم الدمحمى دمحم شھاب 861626 كفـءكفـء1242011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/01 امال ابراھیم رفاعى عقاب 2125135 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

عبد اللطیف فاید 2007/12/17 آمال حمیدة دمحم عقاب 2084910 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

مشال ع المشتركة 2008/03/01 امانى  عبد الغفار بسیونى الجندى 2205400 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2009/07/01 آمانى أحمد ابراھیم العجان 2398408 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

كفر ابو حمر ع المشتركة 2009/07/01 آمانى اسماعیل على القدیم 2099896 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

مشال ع المشتركة 2008/07/01 أمانى سعید دمحم عطیة محمود 2089299 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

شـفـا ع المشتركة 2007/09/15 أمانى عبد هللا عبد اللطیف النجار 2011927 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2008/03/01 أمانى فرید القطب الدبور 861072 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2008/07/01 أمانى مظلوم الصاوى النجار 2123986 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

الحـــــــــداد 2008/03/01 امانى یوسف دمحم الجران 854957 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2009/03/01 امل ابراھیم احمد سید احمد 2075449 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

أ.أبو حمر ت 2009/03/01 امل عبد الرحمن ابراھیم ابو حمر 2011731 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جناج االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 أمیرة أحمد عبد اللطیف ھنــــــــــو 2216836 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

بسیون ع بنات 2009/07/01 امیرة سعید نصر النحراوى 2071321 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

صالح سالم 2008/07/01 أمیرة عباس إبراھیم أحمد الفندي 2218763 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

أ ـ ابتدائى. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/03/01 أمیرة دمحم دمحم نصیر 2011918 كفـءكفـء1402011/03/01 معلم

كتامة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 امیمة عزت عبد الحمید بحبح 2084787 كفـءكفـء1412011/07/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2009/07/01 أمیمة عطاهللا دمحم حریز 2359576 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

ریاض أطفال- شبرتنا  2009/07/01 أمینھ فؤاد عبدالمعطى الدراجینى 2210720 كفـءكفـء1432011/07/01 معلم

فصول ملحقة بمدرسة الشھید رضا الجزار 2009/03/01 انوار عبد هللا عبد العاطى رمضان 2124931 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

الجمھوریة االعدادیة للغات 2008/03/01 ایمان احمد حسن المراسى 860747 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

التجارة بنات ببسیون 2008/03/01 ایمان اسماعبل نصر الحشاش 2009751 كفـءكفـء1462011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2008/03/01 ایمان جالل حلمى عیاد 859107 كفـءكفـء1472011/03/01 معلم

أ االبتدائیة. ابو حمر ت 2009/07/01 ایمان شعبان عبد اللطیف كاسر 2207786 كفـءكفـء1482011/07/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2007/03/17 ایمان صبحى عبده ابو قتب 2105517 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

مشال االبتدائیة 2008/03/01 ایمان عبد الجواد عبد الحق مشعل 2011650 كفـءكفـء1502011/03/01 معلم

ابراھیم عبد الفتاح ع المشتركة/ ش 2008/04/04 ایمان عبد الحمید عمر ابو لیمون 2123882 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

بار الحمام االبتدائیة 2009/07/01 ایمان عبد الرازق على جابر 2361278 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

أ.شبراتنا ت 2009/07/01 ایمان عبد الرافع شبل راضى 2214023 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر 2009/07/01 ایمان عزمى عبده مھیا 2397859 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

أ.جمال شتا ت 2009/07/01 ایمان محروس عبد العزیز الحداد 2084732 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

میت شریف االبتدائیة 2009/07/01 ایمان دمحم خلیل مراد 2181813 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

كفر جعفر ع بنات 2008/07/01 ایمان دمحم عثمان عوض 2089237 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

التحریر 2008/07/01 ایمان دمحم مرسى فضیلة 2084942 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

ناصر الثانویة بسیون 2009/07/01 ایمن احمد ذكى الشبینى 2087116 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/01/04 ایمن دمحم السید قناوى 2009812 كفـءكفـء1602011/03/01 معلم

الشھید دمحمكمال الجندى بالعسكر للتعلیم األساسى 2009/07/01 ایناس اسماعیل احمد ساس 2105669 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

كوم النجار ع المشتركة 2009/03/01 ایناس عبد العزیز عبد العزیز عیسى 2210883 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2009/03/01 ایھاب محمود عبد العزیز صالح 2098914 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

أ.كفر سالم ت 2009/03/01 بسمة احمد عبد اللطیف ھنو 2011701 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/07/01 بسمة عبد الرحمن یوسف طھ 2213037 كفـءكفـء1652011/07/01 معلم

أ.شبراتنا ت 2009/07/01 بشرى احمد حسن بلیح 2096573 كفـءكفـء1662011/07/01 معلم

بسیون ث للبنات 2009/07/01 بھاء الدین احمد على الجمسى 2084741 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2008/07/01 ثناء دمحم السید عبد الجـــــواد 2105521 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

الشھید حسن حجازى بحصة آبار 2009/07/01 جمال محمود عبد هللا القشاش 2390796 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2009/03/01 جیرمین جورج داود میخائیل 1606255 كفـءكفـء1702011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بسیون الصنا عیة بنین 1997/09/01 حاتم صالح اسماعیل زیاده 858622 كفـءكفـء1712009/12/10 معلم

أ ـ اعدادى مشترك. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/03/01 حسنات مصطفى ابراھیم سالم 861059 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

كفر جعفر االبتدائیة 2009/07/01 حمدى جالل حلمى عیاد 2213606 كفـءكفـء1732011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة بكفر نصیر 2009/03/01 حمزة جالل على  ابو حمزة 2038120 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2008/07/01 حنان ابراھیم السید المغینى 2125068 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2008/03/01 حنان ابراھیم عیسى دبوس 1754544 كفـءكفـء1762011/03/01 معلم

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2005/08/16 حنان السید اسماعیل عالم 2075467 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

أ. ت . خالد بن الولید ع  2009/07/01 حنان عبد الجواد خلیفة الحشاش 2123836 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

أ االبتدائیة. ابو حمر ت 2009/03/01 حنان دمحم السید غــــــزال 2216873 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

قرانشو التجاریة المشتركة 2007/09/16 حنان دمحم الصاوى الزرقانى 2012649 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2008/07/01 حنان دمحم عبد الحمید التراس 2071331 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

كفر ابو حمر ع المشتركة 2009/03/01 حنان دمحم عبد الحمید دمحم 860974 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

ابو بكر الصدیق بالقضابة 2009/07/01 خضرة ابراھیم جودة عبد الجواد 2264791 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2002/03/01 دالیا احمد السید الھیتى 2087914 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

كـتا مـةع بنـات 2009/03/01 دالیا ربیع دمحم الشرقاوى 2096449 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/07/01 دالیا سالم عبد الفتاح جادو 2130429 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

كفر جعفر ع بنات 2009/07/01 دعــــــاء أحمـــــد طـــــــــــھ أبو عمـــــارة 2296481 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر جعفر ع بنات 2009/03/01 دعاء سعید ابراھیم خضیر 2124921 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

االمام الشافعى بقرانشو 2009/03/01 دعاء دمحم الصاوى الزرقانى 2219459 كفـءكفـء1892011/03/01 معلم

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2009/07/01 دعاء وجدى احمد شلبى 2100634 كفـءكفـء1902011/07/01 معلم

ریاض أطفال- شبرتنا  2010/07/01 دالل دمحم حسین ابو طھ 2097756 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2009/07/01 رابعة ربیع محمود ابو العلى 2382289 كفـءكفـء1922011/07/01 معلم

مشال االبتدائیة 2009/03/01 راندا كمال عبد الرحمن شامة 859126 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2008/03/01 راندة دمحم محمود درویش 861253 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

جناج االبتدائیة الجدیدة 2008/03/01 رانیا اسماعیل عبد اللطیف رامون 2011693 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2008/07/01 رانیا حسین دمحم العجمى 2097758 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

الثورة االبتدائیة 2008/03/01 رانیا عبد الستار عبد السالم شتا 1773059 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2008/09/13 رانیا دمحم حسین ابو طة 861347 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

صالح سالم 2009/07/01 رباب سالم دمحم السید البیومى 2350741 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

الثورة االبتدائیة 2008/03/01 رحاب احمد مبروك السقا 2014352 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة ریاض اطفال 2008/07/01 رحاب السید على ابو حمزة 2377241 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

كفر جعفر ع بنات 2008/07/01 رحاب دمحم اسماعیل الننى 2089223 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

كفر جعفر االبتدائیة 2009/03/01 رشا احمد احمد الشریف 2218057 كفـءكفـء2032011/03/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2008/03/01 رشا احمد عبد الرؤف البربرى 2190121 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ  بكفر الحمام.ت- دمحم ریاض أبو طھ االبتدائیة  2008/03/01 رشا اسماعیل عبدالعزیز شاھین 861636 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

حافظ بیومى الدرینى ـ كوم النجار 2008/07/01 رشا السید مصطفى الدقاق 2087919 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2008/08/03 رشا زكى حامد خلف هللا 2218072 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

مشال ع المشتركة 2008/03/01 رشا عبد الفتاح حلمى ابو حمر 2075732 كفـءكفـء2082011/03/01 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 رشا عبد الفتاح عبد الفتاح شرف الدین 2011704 كفـءكفـء2092011/03/01 معلم

صالح سالم 2008/07/01 رشا على عبد هللا الشامى 2012119 كفـءكفـء2102011/07/01 معلم

2009/07/01 میت شریف االبتدائیة رشا عوض بسیونى القسطاوى 2010573 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/07/01 رشا فاید فؤاد ھالل 2012142 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات رشــــــــــــــــــــــــا محروس عبد العظیم غنیــــــــــــــ2008/07/01 2077964 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2008/07/01 رشا دمحم ابو المجد احمد 2087921 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

أ.جمال شتا ت 2009/07/01 رشا دمحم مصطفى الشریف 2084728 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/03/01 رضا أحمد یوسف عبد الواحد 2211489 كفـءكفـء2162011/03/01 معلم

أ ـ ابتدائى. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/03/01 رضا عبد هللا عباس الشیخ 2012148 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

أبو حمر 2009/07/01 رضا فتحى عبد الفتاح خفاجة 2123954 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/03/01 رضا دمحم ابراھیم العسال 1596380 كفـءكفـء2192011/03/01 معلم

حافظ بیومى الدرینى بكوم النجار 2009/07/01 رضا دمحم سید احمد دمحم بدر 2368965 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

قرانشو ع المشتركة رضـــــــا محمـــد عبد الفتـــــــــــاح على ابو الخــــیر2009/07/01 2275479 كفـءكفـء2212011/07/01 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عبد هللا حسین المشد االبتدائیة بصالحجر 2008/03/01 رھام رجب السید بدر 2104985 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

ریاض اطفال االمام الشافعى 2008/07/01 روحیة فتحى على قمبر 2100244 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

الشھیدعبدالنبى خمخم بسالمون 2009/03/01 زھیر ابراھیم عبد هللا الدخمیسى 2130415 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2009/07/01 زیزى رفعت عبد الرحمن زیدان 2084718 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

ریاض أطفال- الجھاد  2008/07/01 زینب ابراھیم عبد المجید  عسكر 2014298 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

كفر ابو حمر ع المشتركة 2008/03/01 زینب محسوب سعد قموره 2087111 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

الحسن بن على االبتدائیة بكفر ابو حمر 2008/03/01 ســــــــــارة أحمد طھ  خطــــــــــــاب 2125696 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

شفااالبتدائیة 2009/03/01 سامح عزت عبد العاطى الشافعى 2096453 كفـءكفـء2292011/03/01 معلم

الجمھوریة االعدادیة للغات 2009/07/01 سامح نبیل حسن فرحات 2071625 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/03/01 سامیة أحمد دمحم العاطف 1606042 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2008/03/01 سامیة عادل حسن الشریف 2097799 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

أ.المستشار أحمد عصمت ت 2008/02/05 سامیة دمحم دمحم السقا 2213850 كفـءكفـء2332011/03/01 معلم

كوم النجار ع المشتركة 2009/03/01 سحر دمحم ناجى شریف 861640 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2008/07/01 سعاد الشافعى السید بدر 2388568 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2009/07/01 سعاد انصارى عطاهللا مصباح 2084751 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

بسیون ع بنات 2009/03/01 سعاد دمحم عبد الرؤوف داود 856634 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

أ ـ اعدادى مشترك. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2008/07/01 سعاد دمحم عبد الفتاح ابو صالح 2211396 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصر الثانویة بسیون 2008/04/04 سعدیة دمحم احمد حصان 844009 كفـءكفـء2392011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2008/07/01 سعیدة دمحم دمحم الدنف 2105469 كفـءكفـء2402011/07/01 معلم

أ.المستشار أحمد عصمت ت 2008/03/12 سالمة سید سالمة ھالل 2010545 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

ریاض اطفال االمام الشافعى 2008/07/01 سلمى دمحم مصطفي شحاتھ 2151965 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

الشھید رضا الجزار االبتدائیة 2009/07/01 سلوى راغب أحمد الشاعر 2206598 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

أ االبتدائیة. المستشار احمد عصمت ت 2009/03/01 سلیمان دمحم سلیمان زلط 2130462 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

جمال الدین شتا 2008/07/01 سماح ابو زید عبد الحمید السقا 2071547 كفـءفوق المتوسط2452011/07/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2006/03/17 سماح السعید الرفاعى سیف الدین 2014322 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

ریاض أطفال- مصطفى قاسم  2009/07/01 سماح بلتاجى كامل شاھین 2230423 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2004/10/02 سماح حمیدة اسماعیل عقاب 2105466 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

مشال 2008/07/01 سماح سلیم دمحم منقولة 2084805 كفـءكفـء2492011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة ریاض اطفال 2008/07/01 سماح عبد الحى على عبد البر 2377238 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2008/07/01 سماح عبد الرحمن عبد المجید دویك 2012131 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

جناج االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 سماح دمحم محمود یونس 2011652 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2009/07/01 سمر ابراھیم عبد العزیز عبد المنعم 861770 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

أ.شبراتنا ت 2008/07/01 سمر دمحم عبد الفتاح المالح 2213669 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة 2009/03/01 سمیة عادل حسن منصور 1608331 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وصیفة رجب االبتدائیة بصاالحجر 2008/07/01 سمیحة احمد رزق الجمل 2084823 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2009/03/01 سمیر ابراھیم حجازى السقا 2075657 كفـءكفـء2572011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2009/07/01 سمیرة اسماعیل على الشھاوى 2123992 كفـءكفـء2582011/07/01 معلم

ریاض أطفال- شبرتنا  2008/07/01 سناء ابراھیم دمحم ابو طھ 2111866 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

مشال ع المشتركة 2008/07/01 سناء احمد عبد الرحمن شاھین 2087949 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز بصاالحجر 2007/09/27 سناء عبد الواحد عبد الواحد فاید 2124939 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

كتامة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 سھا اسماعیل رضوان حجازى 2100665 كفـءكفـء2622011/07/01 معلم

حلمى أنیس 2008/07/01 سھام فتحى عبد الحمید السقا 2086266 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2005/08/01 سھام دمحم السید السخاوى 2130347 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

مدرسة الشھید دمحم كمال الجندى بكفر العسكر للتعلیم 
األساسى

2009/03/01 سھیر رمضان عبد الواحد فاید 2124927 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

صا الحجر ع بنات 2009/07/01 سوزان دمحم دمحم الشیخ على 2077940 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2009/07/01 شادیة عمر احمد المكاوى 2097753 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

الجمھوریة االعدادیة للغات 2009/03/01 شبل دمحم جمال بیومي 857179 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

صالح سالم 2007/05/14 شروق ماھر خلیفة جمال الدین 2130371 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2002/05/01 شرین دمحم كامل الشریف 856631 كفـءكفـء2702009/12/10 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/07/01 شھیرة دمحم دمحم ابو زلط 2219454 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

وحدة قرانشو االبتدائیة 2008/03/01 شیماء ابراھیم على شوشة 2130447 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شـفـا ع المشتركة 2009/07/01 شیماء السید احمد وھبھ 2096458 كفـءكفـء2732011/07/01 معلم

الفرستق ع المشتركة 2009/07/01 شیماء خلیفة دمحم الحشاش 2116631 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

الثورة االبتدائیة 2008/03/01 شیماء صالح فتحى ابو غزالة 2010518 كفـءكفـء2752011/03/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2008/07/01 شیماء عبد الرحمن دمحم خلف هللا 2215524 كفـءكفـء2762011/07/01 معلم

ناصر الثانویة بسیون 2009/03/01 شیماء عبد الرؤؤف عقاد حموده 861183 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

الشھید عبد النبى خمخم بسالمون 2008/07/01 شیماء عبد الھادى عبد الفتاح الشامى 2124888 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

الجمھوریة ثانوى لغات 2008/09/13 شیماء على ابراھیم غنیم 2210874 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

الجمھوریة االبتدائیة لغات 2008/03/01 شیماء دمحم أحمد حمودة 860342 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2009/07/01 شیماء دمحم عباس البیومى 2012141 كفـءفوق المتوسط2812011/07/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2009/03/01 شیماء دمحم دمحم بركة 1606530 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

كـفر نصـیر المشتركة 2008/07/01 شیماء دمحم دمحم خضر 2318978 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

الجمھوریة االعدادیة للغات 2009/07/01 صابرین احمد السید النجار 2398146 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2009/03/01 صابرین مصطفى احمد جاب اللة 861808 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

أ  بكفر الحمام.ت- دمحم ریاض أبو طھ االبتدائیة  2009/07/01 صباح احمد عبد الغنى القصراوى 2071349 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

كفر الدوار 2008/07/01 صباح على دمحم عبید 2106771 كفـءكفـء2872011/07/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشد االبتدائیة بصالحجر 2009/03/01 صفاء احمد حسن قرمان 2014290 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

أ ـ ابتدائى. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/03/01 صفاء السید دمحم السید خلیفة 2214416 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مشال ع المشتركة 2008/07/01 صفاء جمعھ على  عالم 2089286 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

صالح سالم 2008/07/01 صفاء سعید ابراھیم زیدان 2130179 كفـءكفـء2912011/07/01 معلم

ابراھیم عبد الفتاح ع المشتركة/ ش 2009/03/01 صفاء عباس دمحم الطوخى 2085038 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/01 صفاء دمحم بسیونى ھالل 2123982 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

مشال 2008/07/01 صفاء دمحم دمحم ابو ابراھیم 2084801 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة ریاض اطفال 2008/07/01 عایدة ابراھیم ابراھیم باظة 2377236 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

أ. ت . خالد بن الولید ع  2009/07/01 عایدة دمحم عبد المطلب جمال الدین 2093419 كفـءكفـء2962011/07/01 معلم

جناح ع المشتركة 2004/07/01 عبد الحمید دمحم دمحم الدیھى 475829 كفـءكفـء2972009/11/04 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2009/03/01 عبد الحمید مصطفى عبد الحمید بدر 1606728 كفـءكفـء2982011/03/01 معلم

عزبة رزق االبتدائیة 2009/03/01 عبد هللا ابراھیم دمحم بھنسى 2175037 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

أ.شبراتنا ت 2009/07/01 عبد هللا السید عبد هللا الشرنوبى 2103918 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

الثورة االبتدائیة 2009/07/01 عبدة بسیونى احمد النحراوى 2213710 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

أ ـ ریاض أطفال. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/07/01 عبیر رضوان اسماعبل درویش 2012136 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/03/01 عبیر عبد الفتاح عبد الرحمن حمید 2198979 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

خالد بن الولید 2008/07/01 عبیر عبد هللا دمحم  سلیم 2297064 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2009/03/01 عرفة نسیم بسیونى ابراھیم 2100685 كفـءكفـء3052011/03/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2006/10/19 عزة عبده اسماعیل عـــزام 2215706 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2008/03/01 عزة دمحم عبد الجلیل أبوقمر 2077973 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2009/07/01 عطیات خمیس خضري مبروك 1540524 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

ابراھیم عبد الفتاح ع المشتركة/ ش 2007/09/12 عظیمة دمحم مصطفى بیلى 1619461 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشد االبتدائیة بصالحجر 2008/03/01 عفاف عبد الفتاح احمد دمحم 2011685 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2009/07/01 على عبد المنعم على زریر 2207839 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

الثـــــــورة ریاض أطفال 2008/07/01 علیاء عبد الفتاح دمحم الجندى 2382351 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2008/07/01 علیاء دمحم على خفاجى 2103987 كفـءكفـء3132011/07/01 معلم

االمام الشافعى بقرانشو 2009/07/01 عمرو یوسف دمحم الصعیدى 2184446 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

التحریر 2009/07/01 عنایات دمحم عبد السالم قنبر 2388003 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

بسیون ع بنات 2009/03/01 غادة اسماعیل یوسف صحصاح 855422 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

الفریق سعد الدین الشاذلى 2009/07/01 غادة السید دمحم عبید 2103982 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

ش رجائى انور حتاتة بالقضابة 2008/03/01 غادة جابر بدوى عبد هللا 2193229 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

خالد بن الولید  للتعلیم االساسى 2009/03/01 غادة جالل دمحم الشافعى 1606703 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

الجمھوریة ثانوى لغات 2009/07/01 غادة رفعت عبد الرحمن زیدان 2097962 كفـءكفـء3202011/07/01 معلم

سالمون ع المشتركة 2007/09/12 غادة سعید على مصباح 2252389 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2004/09/18 غادة عبد العزیز امین ابوعلى 2105475 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشدـ ریاض أطفال بصالحجر 2009/07/01 فاطمة احمد عبد الفتاح المشد 2105503 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حافظ بیومى الدرینى بكوم النجار 2008/03/01 فاطمة دمحم سعید الشویقى 858891 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم

خالد بن الولید  للتعلیم االساسى 2008/03/01 فایزة احمد دمحم رشاد 2010523 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/03/01 فایزة مصطفى بیومى جادو 860569 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

شفا 2009/07/01 فتحیة شعبان غانم العدلى 2396177 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

2009/03/01 حـصـة أبار ع المشتركة فؤاد سعید أحمد النجار 845297 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

التحریر 2008/07/01 فوزیة ابراھیم محمود بسیونى النشار 2310839 كفـءكفـء3292011/07/01 معلم

كنیسة شبراطو االبتدائیة 2008/07/01 فـــــــوزیة فوزى ابراھیم الحصرى 2218556 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

قرانشو التجاریة المشتركة 2009/07/01 كریم دمحم مرسى البربرى 2382659 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

الشھید خلیفة عیسى  بالفرستق 2009/03/01 كریمة بسیونى بسیونى الكومى 2008764 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

كفر ابو حمر ع المشتركة 2009/03/01 لبنى دمحم ابراھیم ھاشم 2213562 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

بسیون ث للبنات 2009/07/01 لمیاء جمعة یوسف شاھین 2125674 كفـءكفـء3342011/07/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2008/07/01 لمیاء دمحم حسین الشریف 2084708 كفـءكفـء3352011/07/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2009/03/01 لمیاء دمحم مندور خضر الفرس 2240417 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

ش رجائى انور حتاتة بالقضابة 2008/03/01 لمیاء محمود سالم الفقى 1716710 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

أبو حمر 2008/07/01 لیلى دمحم دمحم بھیدى 2123962 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2009/03/01 لیلى دمحم مصطفى الدقاق 2077979 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

مشال االبتدائیة 2008/03/01 ماجدة محروس محمود السایس 1701961 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ.شبراتنا ت 2009/03/01 دمحم إبراھیم دمحم عمارة 862639 كفـءكفـء3412011/03/01 معلم

فصول ملحقة بمدرسة الشھید رضا الجزار 2009/03/01 دمحم ابو ھاشم دمحم ابراھیم 2124895 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز بصاالحجر 2009/03/01 دمحم احمد عبد العاطى الجناینى 2011642 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشد االبتدائیة بصالحجر 2009/07/01 دمحم احمد عبد العاطى عقاب 2102854 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

أ.منشأةالیعقوبیة ت 2009/07/01 دمحم أحمد دمحم فنون 2394438 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

كوم النجار ع المشتركة 2009/07/01 دمحم احمد دمحم موسى 2182898 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة 2009/07/01 دمحم اسماعیل عبد الوھاب عمر 2306844 كفـءكفـء3472011/07/01 معلم

. مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 
أ

2007/11/03 دمحم السید عبد المنعم عید 2075455 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/03/01 دمحم السید عبدالرحیم طھ 855537 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

الفرستق ع المشتركة 2009/07/01 دمحم الشحات عبد اللطیف بكر 2202123 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2009/07/01 دمحم حامد دمحم مقلد 2383306 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

أ.مدرسة الشیخ المعلم دمحم عیاد الطنطاوى بنجریج ـ ت 2009/03/01 دمحم عبد الرؤوف عبد الرحمن البنا 2084060 كفـءكفـء3522011/03/01 معلم

الشھید عبد هللا حسین المشد االبتدائیة بصالحجر 2009/03/01 دمحم عبد المجید دسوقى حمدان 2091179 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

كفر ابو حمر ع المشتركة 2008/09/14 دمحم عبد المجید عبد الفتاح شامة 2112348 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

كتامة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 دمحم عبد المحسن دمحم الشرشابى 2091012 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

وحدة قرانشو االبتدائیة 2009/03/01 دمحم على  على  موسى 2013119 كفـءكفـء3562011/03/01 معلم

بسیون ث للبنات 2005/04/03 دمحم على ابو زید الغایش 2124901 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2784 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ.عزبة ناشد ت 2009/03/01 دمحم فتحي دمحم جادو 861635 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

التحریر االبتدائیة 2009/03/01 دمحم دمحم على الشامیة 2211320 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

شـفـا ع المشتركة 2009/07/01 دمحم محمود ابراھیم قشیر 2097359 كفـءكفـء3602011/07/01 معلم

مشال ع المشتركة 2009/07/01 دمحم مظلوم الصاوى النجار 2123873 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنین/ ش 2007/07/28 دمحم یوسف بسیونى ابو النور 854295 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

أ.أبو حمر ت 2009/03/01 محمود البھى أحمد زیادة 2013148 كفـءكفـء3632011/03/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/03/01 محمود دمحم عبده البیاع 860447 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2007/08/02 محمود دمحم دمحم نصر 851382 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنین/ ش 2009/07/01 محمود دمحم یوسف عطا 2207489 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

كنیسة شبراطو االبتدائیة 2009/03/01 مدیحة محرز اسماعیل نوح 2096518 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

قرانشو التجاریة المشتركة 2009/07/01 مرسى عاطف عبد المجید الوسیمى 2075701 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

شـفـا ع المشتركة 2009/07/01 مروة اسماعیل دمحم  الدیب 2105040 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

كفر ابو حمر ع المشتركة 2009/07/01 مروة عبد الرحمن عبد اللطیف رامون 2077950 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

ریاض اطفال االمام الشافعى 2008/07/01 مروة عبد هللا الدسوقى زغبة 2345292 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

جناح ع المشتركة 2009/07/01 مروة محمود اسماعیل شلبى 2396159 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

المستشار أحمد عصمت 2009/07/01 مروة منیر أحمد العســـال 2295229 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنین/ ش 2009/07/01 مصطفى كامل ابراھیم جبریل 2192459 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ. ت . خالد بن الولید ع  2008/09/15 مصطفى محروس أحمد الشرقاوى 2013112 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

كفر جعفر االبتدائیة 2009/03/01 منار دمحم البسیونى المكبر 2126615 كفـءكفـء3762011/03/01 معلم

أ االبتدائیة. المستشار احمد عصمت ت 2008/07/01 منال رشید دمحم المزین 2102859 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

وصیفة رجب االبتدائیة بصاالحجر 2008/03/01 منـــــــــــــال عبد اللطیف بسیونى الحبـــــــــــــال 2124140 كفـءكفـء3782011/03/01 معلم

ریاض اطفال االمام الشافعى 2008/07/01 منور ابراھیم ابوزید العدلى 2377879 كفـءكفـء3792011/07/01 معلم

طھ حسین االبتدائیة بالفرستق. د 2008/03/01 منى ابراھیم على علوانى 2210368 كفـءكفـء3802011/03/01 معلم

السادات التجاریة المشتركة 2009/07/01 منى حسین كامل عبدة 2087955 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

میت شریف الثانویة الجدیدة 2009/03/01 منى سعید السباعى شامة 2020208 كفـءكفـء3822011/03/01 معلم

الجمھوریة االعدادیة للغات 2008/09/23 منى عبد الباعث خالد أبو ناعم 862270 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

ناصر الثانویة بسیون 2009/07/01 منى على عبد الرحمن رمضان 2084761 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/01 منى دمحم سید احمد كوتة 2396163 كفـءكفـء3852011/07/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2008/07/01 مھا طلبة سعد الفرس 2213934 كفـءكفـء3862011/07/01 معلم

أ ـ ریاض أطفال. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/07/01 مھا عبد السالم عبد السالم المزین 2211470 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

وصیفة رجب االبتدائیة بصاالحجر 2006/08/20 موسى أمین دمحم رمضان 858925 كفـءكفـء3882011/03/01 معلم

أ.مصطفى دمحم قاسم ت.مھندس 2009/07/01 مى احمد دمحم عوض 2213542 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

الجمھوریة الرسمیة للغات 2009/07/01 مـــــــــــــــــى عبد الحمید دمحم سلطان 2124151 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

شفا 2008/07/01 مى عبد الرحیم محمود ابو شھلة 1608124 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر ابو حمر ع المشتركة 2008/01/04 نادیة ابراھیم قطب الجبالى 2077958 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

صالح حتاتة ع بنین 2009/07/01 نادیة یوسف بسیونى فاید 2084767 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

صالح سالم 2009/07/01 ناریمــــــــــان سعید احمد ابو عیشة 2307638 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

ریاض اطفال االمام الشافعى 2009/07/01 ناھد صالح دمحم عویس 2214428 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

2009/07/01 حـصـة أبار ع المشتركة نبیلة شعبان دمحم القشاش 2251385 كفـءكفـء3962011/07/01 معلم

أ االبتدائیة. ابو حمر ت 2009/03/01 نجالء عبد الفتاح سعید مكرم 2013142 كفـءكفـء3972011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز بصاالحجر 2008/03/01 نجالء عبد هللا دمحم سلیم 2011682 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

جمال الدین شتا 2008/07/01 نجالء فتحى خلیل البرلسى 2071522 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

أ ـ ریاض أطفال. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/07/01 نجالء فتوح ابو القمصان الحشاش 2012123 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2009/07/01 نرمین مجدى عبد هللا ھالل 2131231 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

الشھید حسن حجازى بحصة آبار 2009/03/01 نزیھة دمحم السید ابو النجاة 2018137 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/03/01 نسرین دمحم عبدالغنى النجریدى 2205576 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

كتامة االبتدائیة المشتركة 2008/03/01 نشوة ابراھیم على  الغنام 2146511 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

أ. ت . خالد بن الولید ع  2009/07/01 نشوى اسماعیل قطب داود 2131166 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

أ.المستشار أحمد عصمت ت 2007/09/13 نعمة ابراھیم السید مرزوق 2210295 كفـءكفـء4062011/03/01 معلم

كفر جعفر 2008/07/01 نعیمة احمد احمد رمیح 2383270 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة ریاض اطفال 2009/07/01 نفاذ ابراھیم عبد الحق أبو عامر 2377240 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر االبتدائیة 2008/03/01 نھال ابراھیم احمد داود 2091154 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

كتامة الثانویة التجاریة المشتركة 2009/07/01 نھلة جودة حسین العیارى 2093197 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/01 نھـــــــى اسماعیل دمحم زغلول 2308558 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

خالد بن الولید 2008/07/01 نھى سعید قطب غزال 2124880 كفـءكفـء4122011/04/01 معلم

بسیون ث للبنات 2009/07/01 نھى سمیر احمد حرفوش 2099282 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

التحریر 2008/07/01 نھى عبد العزیز یوسف القصراوى 2084716 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

صالح سالم االبتدائیة 2008/07/01 نھى نجیب عبد الرحمن  الحشاش 2218007 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

ابراھیم عبد الفتاح ع المشتركة/ ش 2009/07/01 نـــــــــــــــــــــــورا ابراھیم حسن  الدماطى 2079143 كفـءكفـء4162011/07/01 معلم

میت شریف االبتدائیة 2009/07/01 نورا محفوظ ابراھیم الحصرى 2218045 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز بصاالحجر 2007/11/03 نورة السید ابراھیم شفطر 2012152 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

جناج االبتدائیة الجدیدة 2009/03/01 نورة دمحم جمعھ عبد الحمید الفخرانى 2011674 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

خالد بن الولید 2008/07/01 نوسة حسنى احمد العسال 2130379 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

الشھید رضا الجزار االبتدائیة 2009/07/01 نیفین محروس خلیفة طھ 2123947 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2008/07/01 ھالة السعید عبد المجید مصطفى 2345746 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

بسیون الصنا عیة بنین 2009/03/01 ھالھ صالح بدر حامد 859933 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

طھ حسین االبتدائیة بالفرستق. د 2009/07/01 ھانم فتحى راشد الحشاش 2397382 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

أ.جمال شتا ت 2009/03/01 ھانى دمحم بسطویسى ابو العطا 2096493 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ ـ ابتدائى. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/03/01 ھبة  ابراھیم السید سیف الدین 2134645 كفـءكفـء4262011/03/01 معلم

أ. ت . خالد بن الولید ع  2009/07/01 ھبة هللا مصطفى السید السید 2397922 كفـءكفـء4272011/07/01 معلم

2009/07/01 حـصـة أبار ع المشتركة ھبة دمحم عبد الحمید ابو حطب 2071375 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2008/07/01 ھبة نبیھ محمود الدیھى 2247738 كفـءكفـء4292011/07/01 معلم

صالح سالم 2008/07/01 ھبھ أحمد على قرقر 2297022 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

الشھیدعبدالنبى خمخم بسالمون 2009/07/01 ھبھ رشدى عبده عوض 2400406 كفـءكفـء4312011/07/01 معلم

أ.كفر سالم ت 2009/07/01 ھدى حسان اسماعیل مرسى 2097826 كفـءكفـء4322011/07/01 معلم

الشھید عبد النبى خمخم بسالمون 2008/07/01 ھــــــــــدى عبید دمحم حسن بـــــــدران 2323139 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2008/07/01 ھدى على دمحم نصر 2084829 كفـءكفـء4342011/07/01 معلم

قرانشو ع المشتركة 2007/09/15 ھدي مصطفي عبده مھیا 861236 كفـءكفـء4352011/03/01 معلم

أ.كفر سالم ت 2009/03/01 ھمت مصطفى عبد المجید  العسال 2213588 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

2008/07/01 میت شریف االبتدائیة ھناء السید عبد الحمید سرحان 2010580 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

الشھید حسن حجازى بحصة آبار 2009/03/01 ھناء شعبان طلبة بعیبر 2098887 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز 2009/07/01 ھناء عبد الحلیم حسن فراج 2123988 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

أ.جمال شتا ت 2008/03/01 ھناء عبد الرحمن محمود الضوینى 861026 كفـءكفـء4402011/03/01 معلم

أ.جمال شتا ت 2009/03/01 ھناء عبد الوھاب ابراھیم الفخرانى 2071459 كفـءكفـء4412011/03/01 معلم

بار الحمام االبتدائیة 2008/07/01 ھناء عبید عبد الصمد بدر 2111880 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفرستق ع المشتركة 2009/03/01 ھناء دمحم فؤاد عبدالموجود 2146661 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

أ.حلمى أنیس ت 2008/03/01 ھند زكى عبد الشافى حسین 861370 كفـءكفـء4442011/03/01 معلم

أ. ت . خالد بن الولید ع  2009/03/01 ھند مصطفى عبد المجید العسال 2010507 كفـءكفـء4452011/03/01 معلم

جناح ع المشتركة 2009/07/01 ھند نبیل دمحم السمدونى 2097833 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

ریاض اطفال االمام الشافعى 2008/07/01 ھویدة دمحم سعد الفرس 2125118 كفـءكفـء4472011/07/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة ریاض اطفال 2008/07/01 ھیام طھ عبد الفتاح الصلحاوى 2377239 كفـءكفـء4482011/07/01 معلم

شفااالبتدائیة 2009/03/01 وائل عبد الرازق السید عبد المنعم 1608244 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

أبو حمر 2009/07/01 وجدان صابر سعید رزین 2106792 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

شبراتنا ع بنات 2008/07/01 وفاء ابراھیم دمحم عمارة 2106217 كفـءكفـء4512011/07/01 معلم

أ ـ اعدادى مشترك. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2011/04/10 وفاء السید رشوان العدلى 2398813 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

حلمى أنیس 2009/07/01 وفاء دسوقي إسماعیل نافع 2086259 كفـءكفـء4532011/07/01 معلم

بسیون ع بنات 2009/07/01 وفاء سعید حسین بخاتى 2087740 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

أ ـ اعدادى مشترك. الشھید عصام دمحم الفیشاوى ـ ت  2009/03/01 وفاء عاطف عبد الرحمن راضي 861139 كفـءكفـء4552011/03/01 معلم

عبد اللطیف فاید 2008/07/01 وفاء عبد السالم احمد یوغرى 2014325 كفـءكفـء4562011/07/01 معلم

مشال االبتدائیة 2008/03/01 وفاء عبد المعطى مصطفى صقر 2213968 كفـءكفـء4572011/03/01 معلم

أ بمنشأة بسیون.حلمى أنیس  حمایة ت 2008/03/01 وفاء عبدالمطلب دمحم أبوزیادة 861340 كفـءكفـء4582011/03/01 معلم

وصیفة رجب االبتدائیة بصاالحجر 2008/07/01 وفاء كامل ابراھیم دربالة 2103943 كفـءكفـء4592011/07/01 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بسیونالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قرانشو التجاریة المشتركة 2009/07/01 والء راشد بركات الذھبى 2267087 كفـءكفـء4602011/07/01 معلم

أ االبتدائیة. المستشار احمد عصمت ت 2008/07/01 والء فتحى راشد الحشاش 2202119 كفـءكفـء4612011/07/01 معلم

الشھیدعبدالنبى خمخم بسالمون 2008/03/01 والء فؤاد ناجى ابو سیف 1606557 كفـءكفـء4622011/03/01 معلم

الشھید عبد النبى خمخم بسالمون 2008/07/01 والء محمود اسماعیل اسماعیل داود 2310824 كفـءكفـء4632011/07/01 معلم

المرحوم عبداللطیف فاید بصاالحجر 2009/07/01 ولید دمحم اسماعیل فراج 2084920 كفـءكفـء4642011/07/01 معلم

كـتا مـةع بنـات 2009/07/01 ولید مسعد سید احمد فرحات 2125042 كفـءكفـء4652011/07/01 معلم

میت شریف االبتدائیة 2008/03/01 یاسمینا دمحم فھمى دمحم 2214455 كفـءكفـء4662011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمنودالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سمنود الثانویة التجاریة بنین 1994/09/01 ایمان زین العابدین عبد العزیز دمحم 838208 كفـءكفـء12012/07/17 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

فصول میت عساس الثانویة التجاریة 1996/02/24 السجاعى عبدالباسط السجاعى ابراھیم 828912 كفـءكفـء22012/07/17 ماجیستیرمشرف- معلم أول أ 

سمنود الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 احمد عبد هللا حسین ابوزید 2228105 كفـءكفـء32011/02/27 أمین مكتبة

الراھبین ع بنین 2011/07/01 اسامھ السید سلیمان البلتاجى 2230109 كفـءكفـء42011/02/27 أمین مكتبة

بھبیت  الحجارة المشتركة ابتدائى 2011/07/01 اسماء دمحم على عبدالعزیز مصطفى 2363714 كفـءكفـء52011/02/27 أمین مكتبة

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 أسماء مصطفى مصطفى الزكى 2382641 كفـءكفـء62011/02/27 أمین مكتبة

أ ابتدائى.عزبة المنشاوى ت 2011/07/01 اشرف دمحم مختار سنبل 2398773 كفـءكفـء72011/02/27 أمین مكتبة

عزبة حمیدة االبتدائیة 2011/07/01 السعید یسن حامد الحبیبى 2218114 كفـءكفـء82011/02/27 أمین مكتبة

البدراوى ع بنین 2011/07/01 السید عبد الھادى أحمد حجاج 2400732 كفـءكفـء92011/02/27 أمین مكتبة

میت ھاشم الحدیثة ابتدائى 2011/07/01 إلھام فاروق إبراھیم التریاقى 2256642 كفـءكفـء102011/02/27 أمین مكتبة

االمام دمحم عبده بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 امال السعید على الحلو 2225972 كفـءكفـء112011/06/27 أمین مكتبة

میت حبیب ع بنین 2011/07/01 أمانى سالمھ صالح أبو یوسف 2239470 كفـءكفـء122011/02/27 أمین مكتبة

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 أمیره البسطویسى البسطویسى عید 2211258 كفـءكفـء132011/02/27 أمین مكتبة

وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/07/01 إنجى حافظ السید الفقى 2226845 كفـءكفـء142011/02/27 أمین مكتبة

الراھبین الجدیدة للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 ایمان عبد الحى أحمد البدوى 2396519 كفـءكفـء152011/02/27 أمین مكتبة

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 ایمان دمحم ابراھیم عمرو 2390139 كفـءكفـء162011/02/27 أمین مكتبة

طارق بن زیاد ببنا ابو صیر ابتدائى 2011/07/01 إیناس بھى الدین أحمد  الجندى 2209973 كفـءكفـء172011/02/27 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمنودالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة میت ھاشم ت أ ابتدائى 2011/07/01 بسمھ نظیم عبدالجواددمحم عامر 2365176 كفـءكفـء182011/02/27 أمین مكتبة

عبدالعزیزالرشیدى ببھبیت الحجارة ابتدائى 2011/07/01 ثناء دمحم دمحم السبع 2387807 كفـءكفـء192011/02/27 أمین مكتبة

سیدى الغنیمى بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 دالیا أبو المجد إبراھیم  عماشھ 2280304 كفـءكفـء202011/02/27 أمین مكتبة

سمنود الثانویة الصناعیة 2011/07/01 دینا بكر حامد أبو سالم 2222090 كفـءكفـء212011/02/27 أمین مكتبة

القاضى بكار ع بنین/ف 2011/07/01 دینا فاروق سعد البسیونى 2366045 كفـءكفـء222011/02/27 أمین مكتبة

مصطفى النحاس االبتدائیة 2011/07/01 دینا مصطفى دمحم الحلو 2296533 كفـءكفـء232011/02/27 أمین مكتبة

میت حبیب الثانویة المشتركة 2011/07/01 رانیا عبد الحلیم دمحم البربرى 2394137 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 رشا سید أحمد دمحم أبو شنب 2303200 كفـءكفـء252011/02/27 أمین مكتبة

میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 ریھام دمحم عبد الغنى قابیل 2382805 كفـءكفـء262011/02/27 أمین مكتبة

كفر الثعبانیة االبتدائیة 2011/07/01 سحر نصر رشوان حسن 2368020 كفـءكفـء272011/02/27 أمین مكتبة

العزیزیة االبتدائیة 2011/07/01 سماح منصور دمحم عطیھ 2213518 كفـءكفـء282011/02/27 أمین مكتبة

القاضى حسین االبتدائیة 2011/07/01 سوزان حسن إبراھیم عزام 2209106 كفـءكفـء292011/02/27 أمین مكتبة

سعد زغلول  بالناصریة ابتدائى 2011/07/01 شیماء أبو بكر عبد المنعم رزق 2385075 كفـءكفـء302011/02/27 أمین مكتبة

سمنود  الرسمیة  لغات اعدادى 2011/07/01 شیماء نبیل عباس عطا 2403165 كفـءكفـء312011/02/27 أمین مكتبة

مجول االبتدائیة 2011/07/01 صالح مسعد السید ناصف 2299712 كفـءكفـء322011/02/27 أمین مكتبة

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 عزه دمحم عبد البدیع العنترى 2239485 كفـءكفـء332011/02/27 أمین مكتبة

عبدالعزیزالرشیدى ببھبیت الحجارة ابتدائى 2011/07/01 عفاف دمحم عبد الوھاب جبل 2387301 كفـءكفـء342011/06/27 أمین مكتبة

-----------------------------------

7438of 2793 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمنودالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحدة  بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 علیاء عاطف فتحى حبیش 2402060 كفـءكفـء352011/02/27 أمین مكتبة

2011/07/01 سمنود المھنیة باحمد على علیاء عبد هللا راغب الغلبان 2300737 كفـءكفـء362011/02/27 أمین مكتبة

فصول میت ھاشم الثانویة المشتركة 2011/07/01 عمرو  عبد المعطى زكى عبد الحلیم 2226806 كفـءكفـء372011/02/27 أمین مكتبة

فصول میت حبیب الثانویة التجاریة 2011/07/01 عمرو أحمد أحمد عبد العال 2214171 كفـءكفـء382011/06/27 أمین مكتبة

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 فاطمھ فوزى السید اللیثى 2391855 كفـءكفـء392011/02/27 أمین مكتبة

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/07/01 فاطمھ دمحم احمد كوھیھ 2253882 كفـءكفـء402011/02/27 أمین مكتبة

النصر االبتدائیة 2011/07/01 فتحیھ أحمد عبد القادر أبو خلیل 2361550 كفـءكفـء412011/02/27 أمین مكتبة

أحمد على ع بنین 2011/07/01 كریمھ إبراھیم السعید  ناجى 2361556 كفـءكفـء422011/02/27 أمین مكتبة

الناصریة ع بنین 2011/07/01 لبنى عبد العزیز عبد الفتاح أبو غضبان 2391727 كفـءكفـء432011/02/27 أمین مكتبة

ابوصیر بناع بنین 2011/07/01 لطیفة صالح السعید الجیار 2210059 كفـءكفـء442011/07/01 أمین مكتبة

سیدى الغنیمى بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 لمیاء دمحم على أبو عبید 2396350 كفـءكفـء452011/02/27 أمین مكتبة

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/07/01 دمحم إبراھیم  دمحم العفیفى 2225966 كفـءكفـء462011/02/27 أمین مكتبة

الوحدة  بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 دمحم ابراھیم عبدالخالق ابو امانھ 2362276 كفـءكفـء472011/02/27 أمین مكتبة

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/07/01 دمحم احمد على فوده 2303576 كفـءكفـء482011/02/27 أمین مكتبة

2011/07/01 بكفرالصارم ابتدائى١الشھید بھاء الدین  دمحم على على البیومى 2396725 كفـءكفـء492011/02/27 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة 2011/07/01 مرفت دمحم سعد عبد الباسط 2214755 كفـءكفـء502011/02/27 أمین مكتبة

2011/07/01 میت ھاشم ع المشتركة مروة خیرى عبد المجید دمحم 2228164 كفـءكفـء512011/02/27 أمین مكتبة
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وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/07/01 مروه مكاوى مرسى البسطویسى  غالى 2365566 كفـءكفـء522011/02/27 أمین مكتبة

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 مصطفى عوض على أبو یوسف 2308538 كفـءكفـء532011/02/27 أمین مكتبة

النھضة  بالناویة ابتدائى 2011/07/01 منال عبد الغنى ابراھیم على 2362617 كفـءكفـء542011/02/27 أمین مكتبة

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/07/01 منى المرسى دمحم عدس 2373441 كفـءكفـء552011/02/27 أمین مكتبة

فصول مدرسة الراھبین الثانویة المشتركة 2011/07/01 منى مختار مصطفى بدر 2285684 كفـءكفـء562011/02/27 أمین مكتبة

باحثة البادیة االبتدائیة 2011/07/01 منى مصطفى دمحم الزفتاوى 2391160 كفـءكفـء572011/02/27 أمین مكتبة

2011/07/01 سمنود المھنیة باحمد على نجالء بكار الدسوقى الزیادى 2300732 كفـءكفـء582011/02/27 أمین مكتبة

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/07/01 نزاھھ سامى دمحم ناصف 2377022 كفـءكفـء592011/02/27 أمین مكتبة

السادات  ببناابوصیر ابتدائى 2011/07/01 نھا ھانى عباس دویدار 2363916 كفـءكفـء602011/02/27 أمین مكتبة

مجول  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 نورا محمود دمحم زید 2381500 كفـءكفـء612011/02/27 أمین مكتبة

القاضى بكار االبتدائیة 2011/07/01 نوره فھمى حمزه المسیرى 2218255 كفـءكفـء622011/02/27 أمین مكتبة

2011/07/01  بالناصریة ابتدائى١مصطفى كامل   ھالھ عبده دمحم منصور 2361404 كفـءكفـء632011/02/27 أمین مكتبة

البدراوى ع بنین 2011/07/01 ھانى دمحم إبراھیم األشرم 2384969 كفـءكفـء642011/02/27 أمین مكتبة

الشھید السادات الثانویة بنات 2011/07/01 ھبة هللا عمارة شبل عمارة 2213798 كفـءكفـء652011/02/27 أمین مكتبة

ابو صیر بنا ع بنات 2011/07/01 ھبھ دمحم دمحم البربرى 2303548 كفـءكفـء662011/02/27 أمین مكتبة

2011/07/01 محـلة خـلف ع المشتركة ھدى صالح فھمى أبو ھرجھ 2400742 كفـءكفـء672011/02/27 أمین مكتبة

الناصریةع للبنات 2011/07/01 ھدیر الدسوقى بدیر حبیش 2285971 كفـءكفـء682011/02/27 أمین مكتبة
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محلة زیاد الحدیثة ابتدائى 2011/07/01 ھناء سید احمد سید احمد عدس 2384166 كفـءكفـء692011/02/27 أمین مكتبة

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 ھند حسین البسطویسى بامیھ 2400675 كفـءكفـء702011/02/27 أمین مكتبة

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 وسام دمحم السید الشعراوى 2385096 كفـءكفـء712011/02/28 أمین مكتبة

2011/07/01 سمنود المھنیة باحمد على والء ابوالیزید السید الخولى 2362289 كفـءكفـء722011/02/27 أمین مكتبة

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/07/01 والء فتحى محمود أبو الدھب 2214849 كفـءكفـء732011/02/14 أمین مكتبة

الحریة  بمیت عساس ابتدائى 2011/07/01 والء دمحم عبدالسالم عبدالسالم 2334878 كفـءكفـء742011/06/27 أمین مكتبة

محلة زیاد  المشتركة ابتدائى 2011/07/01 أسماء دمحم أبو زید أحمد 2299699 كفـءكفـء752011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

فصول میت ھاشم الثانویة المشتركة 2011/07/01 المعتز باm فتحى دمحم السید 2231300 كفـءكفـء762011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/07/01 أم دمحم عبد المقصود عبد المقصود أبو العینین 2371270 كفـءكفـء772011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

میت حبیب الثانویة المشتركة 2011/07/01 أمانى سالمھ فرج الغتورى 2373309 كفـءكفـء782011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

بنا أبوصیر ع بنات 2011/07/01 أمیره ابراھیم دمحم الكوش 2374557 كفـءكفـء792011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

باحثة البادیة االبتدائیة 2011/07/01 أمیمة عبد العزیز عبد العزیز البیلى 2386799 كفـءكفـء802011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ع.أ.كفر الصارم ت  2011/07/01 ایمان عبد هللا شفیق رخا 2377262 كفـءكفـء812011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابو صیر االبتدائیة 2011/07/01 إیمان دمحم السید الحماقى 2227157 كفـءكفـء822011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

محلة خلف االبتدائیة 2011/07/01 إیمان نور محمود عبد هللا 2377855 كفـءكفـء832011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 العزیزیة اإلعدادیة المشتركة أیمن فوزى ابراھیم محمود 2243093 كفـءكفـء842011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/07/01 باسم على كمال جاب هللا 2216968 كفـءكفـء852011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم
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میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 باسمھ عبد هللا محمود ابراھیم 2387173 كفـءكفـء862011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

القاضى بكار االبتدائیة 2011/07/01 دالیا البكرى عبد المعطى النمر 2391670 كفـءكفـء872011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الحریة  بمیت عساس ابتدائى 2011/07/01 دعاء عبد المطلب یوسف البانوبى 2226110 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 راندا دمحم دمحم العربى 2303122 كفـءكفـء892011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 رانده فایز دمحم أبو زید 2302731 كفـءكفـء902011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

القاضى حسین االبتدائیة 2011/07/01 رانیا دمحم إبراھیم الشبینى 2209098 كفـءكفـء912011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 رباب دمحم أحمد الساھى 2209892 كفـءكفـء922011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الثورة ع بنین 2011/07/01 رشا على دمحم رجب 2211322 كفـءكفـء932011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 رغده عبد الغنى عبد هللا أبو السعود 2239478 كفـءكفـء942011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/07/01 ریھام ابراھیم احمد مشالى 2376260 كفـءكفـء952011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء االبتدائیة 2011/07/01 ساره أحمد بدیر شحاتھ 2256369 كفـءكفـء962011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

مؤسسة محلة زیاد االبتدائیة 2011/07/01 سماح السعید الدسوقى قاسم 2226117 كفـءكفـء972011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

میت حبیب االبتدائیة 2011/07/01 سماح عبد الفتاح جابر ضھر 2383533 كفـءكفـء982011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/07/01 سماح دمحم عبد السالم أبو الحسنین 2227199 كفـءكفـء992011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

محلة زیاد الحدیثة ابتدائى 2011/07/01 سمر على إبراھیم حواش 2226164 كفـءكفـء1002011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

مصطفى النحاس االبتدائیة 2011/07/01 سمر دمحم  عبد القادر شاھین 2391045 كفـءكفـء1012011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمنود الثانویة الصناعیة 2011/07/01 سھام دمحم بدیر  الشربینى 2399000 كفـءكفـء1022011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم
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طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 سوزان سراج الدین دمحم شریف 2387196 كفـءكفـء1032011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 شرین دمحم سید احمد خطاب 2387195 كفـءكفـء1042011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

باحثة البادیة االبتدائیة 2011/07/01 شیرین كارم إبراھیم المحالوى 2276738 كفـءكفـء1052011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

محلة زیاد الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شیرین دمحم توكل الشھاوى 2379078 كفـءكفـء1062011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

محلة زیاد  المشتركة ابتدائى 2011/07/01 شیماء السید طھ األلفى 2299693 كفـءكفـء1072011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 شیماء فوزى أحمد  الشبكى 2308544 كفـءكفـء1082011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/07/01 عبیر مصطفى مصطفى غنیم 2228282 كفـءكفـء1092011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید السادات الثانویة بنات 2011/07/01 عزه  فاروق أحمد الجوجرى 2218261 كفـءكفـء1102011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

القاضى حسین االبتدائیة 2011/07/01 عزه مسعد على حماد 2388009 كفـءكفـء1112011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

القاضى بكار االبتدائیة 2011/07/01 عصام دمحم فاروق كساب 2227171 كفـءكفـء1122011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین الثانویة بنات 2011/07/01 على دمحم السعید على الجربة 2255543 كفـءكفـء1132011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الثعبانیة االبتدائیة 2011/07/01 علیاء المھدى دمحم النفیلى 2229072 كفـءكفـء1142011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الوحدة  بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 فاتن یوسف عبد المحسن  قندیل 2227168 كفـءكفـء1152011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالعزیزالرشیدى ببھبیت الحجارة ابتدائى 2011/07/01 فاطمھ عبد العزیز حامد دمحم الزغبر 2394431 كفـءكفـء1162011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمنود الثانویة الزراعیة 2011/07/01 فاطمھ دمحم ابراھیم غالى 2368939 كفـءكفـء1172011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابو صیر بنا ع بنات 2011/07/01 فرید البھلول على البشالوى 2228051 كفـءكفـء1182011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/01 لمیاء عبد الفتاح احمد العاصى 2231284 كفـءكفـء1192011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم
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عزبة حمیدة االبتدائیة 2011/07/01 لیلى عبد المنعم عبدالمنعم عبده 2364769 كفـءكفـء1202011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمنود الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم إبراھیم محمود شلبایھ 2215010 كفـءكفـء1212011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

التربیھ الفكریھ مھنى 2011/07/01 دمحم توكل النبوى الشاعر 2229142 كفـءكفـء1222011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

الراھبین ع بنات 2011/07/01 دمحم عبد هللا دمحم القلینى 2323778 كفـءكفـء1232011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/07/01 محمود كمال سلیمان عصفور 2214955 كفـءكفـء1242011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الحمید على الثانویة 2011/07/01 مروه أحمد خلیل أبو دغید 2223471 كفـءكفـء1252011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة 2011/07/01 مریم حسن دمحم أبو سمره 2215458 كفـءكفـء1262011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

میت حبیب ع بنین 2011/07/01 مصطفى دمحم مصطفى مشعل 2214161 كفـءكفـء1272011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة عائشة بمیت بدر حالوة ابتدائى 2011/07/01 منصور عبدالفتاح على الحادق 2381481 كفـءكفـء1282011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/07/01 منى احمد السعید الشاذلى 2228272 كفـءكفـء1292011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

أحمد على ع بنین 2011/07/01 منى اسماعیل صبحى شریف 2365971 كفـءكفـء1302011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01  بالناصریة ابتدائى١مصطفى كامل   منیره رمضان جاد شریف 2285934 كفـءكفـء1312011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 مھا صالح السعید مدین 2370874 كفـءكفـء1322011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 مى احمد البسطویسى الزیادى 2391679 كفـءكفـء1332011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 مى جالل الدین دمحم مرتضى یونس 2222794 كفـءكفـء1342011/02/28 أخصائى صحافة وإعالم

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/07/01 ناعسھ على اسماعیل سالم 2392664 كفـءكفـء1352011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/07/01 ناھد فؤاد إبراھیم الملیجى 2377024 كفـءكفـء1362011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم
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2011/07/01 ابو صیر الثانویة التجاریة بنات نجالء  السید  عبد القادر  الزكى 2228025 كفـءكفـء1372011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالعزیزالرشیدى ببھبیت الحجارة ابتدائى 2011/07/01 نجالء اسماعیل عباس شرف 2381569 كفـءكفـء1382011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 نجالء السید عطیھ عبد الواحد 2391688 كفـءكفـء1392011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 نھا دمحم مصطفى مشعل 2390832 كفـءكفـء1402011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/07/01 نھى رجائى عبدالحلیم حسن 2255473 كفـءكفـء1412011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

میت ھاشم الحدیثة ابتدائى 2011/07/01 نورا السید السید الحبیبى 2225908 كفـءكفـء1422011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

بھبیت  الحجارة المشتركة ابتدائى 2011/07/01 ھالھ عطیھ احمد المحجوب 2362889 كفـءكفـء1432011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

العزیزیة االبتدائیة 2011/07/01 وائل فتحى السعید فوده 2396951 كفـءكفـء1442011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابوصیر بناع بنین 2011/07/01 وسام مسعد رمضان الطویلھ 2374577 كفـءكفـء1452011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ع.أ. دمحم شوقى النجار ت 2011/07/01 وفاء السید عبد العزیز الحناوى 2400666 كفـءكفـء1462011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة  بالناویة ابتدائى 2011/07/01 یاسمین الحسانین عبد الغنى أحمد 2222046 كفـءكفـء1472011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

فصول میت بدر حالوة الثانویة التجاریة 2000/10/03 فاطمة رشدى محمود سالطین 845582 كفـءكفـء1482009/01/28 أخصائى نفسى أول

البدراوى ع بنین 2011/07/01 خالد دمحم السید الصایح 2400740 كفـءكفـء1492011/02/27 أخصائى نفسى

أ ابتدائى.كفر العزیزیة ت 2011/07/01 شرین عبدالعاطى فرج ابوجلیلة 2382969 كفـءكفـء1502011/02/27 أخصائى نفسى

المستشار صفوت منصور صقر اإلعدادیة بنات 2011/07/01 صفاء دمحم عبد الرحیم على فوده 2223489 كفـءكفـء1512011/02/27 أخصائى نفسى

محلة زیاد ع بنین 1987/05/01 عماد احمد عبد النبى الرسول 1734595 كفـءكفـء1522009/12/10 أخصائى اجتماعى أول أ

أ ابتدائى.كفر العزیزیة ت 2011/03/01 أحالم عبد الموجود أحمدجبر الطوانسى 2222006 كفـءكفـء1532011/02/28 أخصائى اجتماعى
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2011/03/01 بالناصریة ابتدائى٢مصطفى كامل رقم  أمیره فرج فرج العیسوى 1626253 كفـءكفـء1542011/02/28 أخصائى اجتماعى

محلة زیاد الحدیثة ابتدائى 2011/03/01 أنھار عبد القادر محمود ناصف 2222840 كفـءكفـء1552011/02/27 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 ایمان دمحم زكى أبو فوده 2389120 كفـءكفـء1562011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/07/01 ایناس فوزي رجب المنشاوي 2365622 كفـءكفـء1572011/02/27 أخصائى اجتماعى

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/03/01 ایناس محمود عبده أبو زید 2256633 كفـءكفـء1582011/02/27 أخصائى اجتماعى

میت عساس ع بنات 2011/07/01 تحیھ عبد هللا عبده الساھى 2391655 كفـءكفـء1592011/02/27 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 ثروت دمحم دمحم الحماقى 2363917 كفـءكفـء1602011/02/27 أخصائى اجتماعى

السادات  بكفر حسان ابتدائى 2011/07/01 جالل رشاد خلیل بدوى 2335173 كفـءكفـء1612011/02/27 أخصائى اجتماعى

محلة زیاد  المشتركة ابتدائى 2011/07/01 جیھان عبد الرحمن  دمحمین الدمتناوى 2303206 كفـءكفـء1622011/02/27 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة 2011/03/01 حسام الدین السید عباس العبد 1623974 كفـءكفـء1632011/02/28 أخصائى اجتماعى

2011/03/01 میت ھاشم ع المشتركة دعاء رجب ابو شبانة شرف الدین 2247603 كفـءكفـء1642011/02/28 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة 2011/07/01 رحاب حسین عبدالمنعم كامل 2363915 كفـءكفـء1652011/02/27 أخصائى اجتماعى

طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 رحاب عادل على عبد هللا مسعید 2213498 كفـءفوق المتوسط1662011/02/27 أخصائى اجتماعى

الراھبین الجدیدة للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 رشا دمحم عبد العال السالمونى 2210576 كفـءكفـء1672011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 ریم دمحم صبحى عوض 2222790 كفـءكفـء1682011/02/27 أخصائى اجتماعى

القاضى بكار االبتدائیة 2011/07/01 زینب دمحم علي ابو سالم 2387999 كفـءكفـء1692011/02/27 أخصائى اجتماعى

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/07/01 سماح احمد السعید عامر 1611480 كفـءكفـء1702011/07/01 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمنودالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 سمر دمحم ربیع ندا 2216182 كفـءكفـء1712011/02/27 أخصائى اجتماعى

سعد زغلول  بالناصریة ابتدائى 2011/07/01 شحاتھ شحاتھ الوصیفى زینھ 2227527 كفـءكفـء1722011/02/27 أخصائى اجتماعى

الوحدة  بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 شیماء على زاكى البسطویسى 2211352 كفـءكفـء1732011/02/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  بالناصریة ابتدائى١مصطفى كامل   علیاء على عبد الخالق الصفتى 2226828 كفـءكفـء1742011/02/27 أخصائى اجتماعى

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 عمر أبو بكر دمحم العریان 2211248 كفـءكفـء1752011/02/27 أخصائى اجتماعى

میت عساس ع بنات 2011/07/01 غاده  دمحم محمود الخضرى 2229092 كفـءكفـء1762011/02/27 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة 2011/07/01 فتحیھ عزت عبد الحمید دراز 2233634 كفـءكفـء1772011/02/27 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 دمحم توكل عبدالجواد الصیرفى 2364888 كفـءكفـء1782011/02/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم خیري عبد الخالق الصفطي 2365621 كفـءكفـء1792011/02/27 أخصائى اجتماعى

باحثة البادیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم رزق رزق االجھ 2391142 كفـءكفـء1802011/06/27 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 محـلة خـلف ع المشتركة مالك مصطفى حسین سراج 2240444 كفـءكفـء1812011/02/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد هللا خلیل 2011/03/01 منال ابراھیم احمد بحیرى 861002 كفـءكفـء1822011/02/27 أخصائى اجتماعى

النھضة  بالناویة ابتدائى 2011/07/01 مھا عبد الرازق عبد الحمید عبد الرازق 2298218 كفـءكفـء1832011/02/27 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 مى سید أحمد القناوى دمحم 2308549 كفـءكفـء1842011/02/27 أخصائى اجتماعى

طارق بن زیاد ببنا ابو صیر ابتدائى 2011/07/01 نادیھ الدسوقى عبد الرحیم األعرج 2373132 كفـءكفـء1852011/02/27 أخصائى اجتماعى

العزیزیة االبتدائیة 2011/03/01 ناصر یوسف عوض هللا الرفاعى 2226439 كفـءكفـء1862011/02/28 أخصائى اجتماعى

أبو صیر الثانویة بنات 2011/07/01 نجالء الدمحمى دمحم عیسى 2285043 كفـءكفـء1872011/02/27 أخصائى اجتماعى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

سمنودالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/07/01 نزیھھ العدوى الغریب البدراوى 2370447 كفـءفوق المتوسط1882011/02/27 أخصائى اجتماعى

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/07/01 نھاد توكل عبد الجواد الصیرفى 2362890 كفـءكفـء1892011/02/27 أخصائى اجتماعى

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/07/01 ھدیر  فؤاد الدمحمى  أبو ھمام 2211070 كفـءكفـء1902011/02/27 أخصائى اجتماعى

میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 ھیثم عمارة شبل عمارة 2213848 كفـءكفـء1912011/02/27 أخصائى اجتماعى

كفر الثعبانیة االبتدائیة 2011/07/01 وائل سامى نصر الصوفانى 2221995 كفـءكفـء1922011/06/27 أخصائى اجتماعى

سمنود  الرسمیة  لغات اعدادى 2011/07/01 یارا دمحم الدمرداش عبد العزیز 2216189 كفـءكفـء1932011/02/27 أخصائى اجتماعى

مصطفى النحاس االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین دمحم على زھران 2398787 كفـءكفـء1942011/02/27 أخصائى اجتماعى

سمنود الثانویة التجاریة بنین 1992/09/01 امل حمدى اسماعیل الكنانى 840180 كفـءكفـء1952009/12/10 معلم أول أ

الشھید السادات الثانویة بنات 1992/12/01 رضا عبد الجلیل مصطفى سالم 1281708 كفـءكفـء1962009/09/06 معلم أول أ

محلة زیاد ع بنین 1994/11/24 دمحم عبد المنعم عبد الحمید زكى 844918 كفـءكفـء1972012/07/17 ماجیستیرمعلم أول أ

الراھبین ع بنین 1990/09/01 دمحم دمحم مصطفى حامد 1694463 كفـءكفـء1982011/03/29 معلم أول أ

میت ھاشم الحدیثة ابتدائى 2005/03/20 عباس رزق محروس عید 842000 كفـءكفـء1992009/01/28 معلم أول

بنـا ابـو صـیر ع بنین 2011/03/01 إبتسام رمضان السید الطحان 2240414 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

النھضة  بالناویة ابتدائى 2011/03/01 إبراھیم إبراھیم داود سلیمان 1607509 كفـءكفـء2012011/02/27 معلم

أ بطلیمة ابتدائى.دمحم شوقى النجار ت 2011/03/01 إبراھیم دمحم خالد إبراھیم المحالوى 2231805 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

بنا أبوصیر الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 إحسان عواد نصر الرشیدى 1601013 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

میت بدر حالوة ریاض اطفال 2011/07/01 احالم رفعت جاب هللا الصعیدى 2371404 كفـءكفـء2042011/02/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 احمد  مرسى احمد الكیالة 2230024 كفـءكفـء2052011/02/27 معلم

أ بطلیمة ابتدائى.دمحم شوقى النجار ت 2011/03/01 أحمد المتولى ریاض المتولى 2231798 كفـءكفـء2062011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات اعدادى 2011/03/01 أحمد عبد الحمید عبد الحمید الصیاد 1590602 كفـءكفـء2072011/02/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 أحمد على جبر یس 1613740 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

الوحدة  بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 أحمد دمحم عبد الستار البدوى 2214769 كفـءكفـء2092011/02/27 معلم

سمنود الثانویة الصناعیة 1983/06/30 احمد دمحم مصطفى الغیطانى 186796 كفـءكفـء2102008/12/30 معلم

الشربینى درویش ع 2011/07/01 أسامھ عبد الرحمن السید السنبختى 2229102 كفـءكفـء2112011/02/27 معلم

ریاض اطفال-كفر الصارم 2011/07/01 إسالم السعید عبد الجواد المرادنى 2223499 كفـءكفـء2122011/02/27 معلم

محلة زیاد المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 أسماء عاطف إبراھیم العربى 2303187 كفـءكفـء2132011/02/27 معلم

ت أ ریاض اطفال.محمود شعبان العدوى 2011/07/01 اسماء عبدالجواد عبدالحلیم شاھین 2330299 كفـءكفـء2142011/02/27 معلم

المستشار صفوت منصور صقر اإلعدادیة بنات 2011/07/01 أسماء مصطفى إبراھیم  عطیھ 2355303 كفـءكفـء2152011/02/27 معلم

أحمد على ع بنین 2011/03/01 السعید السید عبد القادر الكیالنى 839960 كفـءكفـء2162011/02/27 معلم

الوحدة بالراھبین ریاض اطفال 2011/07/01 السیدة عبد الجلیل عبد الجلیل الدسوقى 2216171 كفـءكفـء2172011/02/27 معلم

أ ابتدائى.عزبة المنشاوى ت 2011/07/01 الشیماء حمدى عبد الرحمن عالم 2269100 كفـءكفـء2182011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 الشیماء عبد الرحیم دمحم البرعى 1629137 كفـءكفـء2192011/02/27 معلم

2011/03/01 التحریر الرسمیة لغات اعدادى الشیماء دمحم یوسف عبید 1605838 كفـءكفـء2202011/02/27 معلم

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/03/01 ام ھاشم العشرى شاكر شریف 860353 كفـءكفـء2212011/02/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

سمنود الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 آمال السید الرفاعى البنا 2377019 كفـءكفـء2222011/02/27 معلم

عزبة میت ھاشم ع ت أ 2011/07/01 امال فتحى نصر ملوخیة 2225978 كفـءكفـء2232011/02/27 معلم

ریاض اطفال-كفر الصارم 2011/07/01 أمانى أحمد عبد هللا عیسى 1620453 كفـءكفـء2242011/02/27 معلم

2011/03/01 بنا ابو صیر ریاض اطفال أمانى ربیع إسماعیل شعوط 1585742 كفـءكفـء2252011/02/27 معلم

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/03/01 أمانى سمیر دمحم دیغم 1617710 كفـءكفـء2262011/02/27 معلم

الحریة  بمیت عساس ابتدائى 2011/07/01 أمانى عبد هللا إبراھیم محى الدین 2223457 كفـءكفـء2272011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 امانى دمحم عبد العزیز ھاشم 2392548 كفـءكفـء2282011/02/27 معلم

میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 أمانى مصطفى عبد السالم درویش 2396149 كفـءكفـء2292011/02/27 معلم

2011/03/01 التحریر الرسمیة لغات اعدادى امل محیى السید موسى 860887 كفـءكفـء2302011/02/27 معلم

وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/07/01 أمونھ عاطف نصر البرعى 2209061 كفـءكفـء2312011/02/27 معلم

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/03/01 أمیرة موسى السعید السایس 2213945 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

دمحم شوقى النجار ریاض اطفال 2011/07/01 أمیره السید دمحم سلیمان 1585583 كفـءكفـء2332011/02/27 معلم

2011/07/01 بكفرالصارم ابتدائى١الشھید بھاء الدین  أمیره جابر راغب الطنیحى 2394116 كفـءكفـء2342011/02/27 معلم

عزبة حمیده ریاض اطفال 2011/07/01 امیره صالح الدین عبد المنعم عباس 2381225 كفـءكفـء2352011/02/27 معلم

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2011/07/01 أمیره عبد الحفیظ دمحم دویدار 1592502 كفـءكفـء2362011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ابتدائى 2011/03/01 أمیره عید على الجوھرى 1616390 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب ابتدائى 2011/03/01 أمیره محمود عبد العظیم أبو صالح 1622682 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/03/01 أمیره محمود دمحم عمار 1577836 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/07/01 أمینھ أحمد عبد الحلیم المملوك 2393988 كفـءكفـء2402011/02/27 معلم

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ریاض أطفال 2011/07/01 ایمان أحمد دمحم عبید 2387022 كفـءكفـء2412011/02/27 معلم

السیده خدیجھ ریاض اطفال 2011/07/01 إیمان الدمرداش قاسم قاسم 1585642 كفـءكفـء2422011/02/27 معلم

النصر ریاض اطفال 2011/07/01 إیمان على دمحم ریاض 2215430 كفـءكفـء2432011/02/27 معلم

صالح الدین الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان فوزى دمحم السید 2292994 كفـءكفـء2442011/02/27 معلم

میت بدر حالوة االبتدائیة 2011/03/01 إیمان دمحم عاطف عبد المنعم تمساح 2240405 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 إیمان دمحم عبد المنعم الصعیدي 857335 كفـءكفـء2462011/02/27 معلم

الشھید السادات الثانویة بنات 2011/03/01 أیمن إسماعیل صبحى شریف 1603118 كفـءكفـء2472011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 إیناس عادل عبد المجید عمر 1592528 كفـءكفـء2482011/02/27 معلم

كفر العزیزیة ریاض اطفال 2011/07/01 ایناس عبدالحمید عبدالخالق عامر 2222573 كفـءكفـء2492011/02/27 معلم

مجول االبتدائیة 2011/07/01 إیناس دمحم غازى الشاذلى 2218075 كفـءكفـء2502011/02/27 معلم

ت أ اعدادى.  محمود شعبان العدوى  2011/03/01 إیناس دمحم دمحم حموده 2226116 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

كفر الثعبانیة ریاض أطفال 2011/07/01 آیھ دمحم عبد الحمید أبو شربى 2391720 كفـءكفـء2522011/02/27 معلم

میت ھاشم الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 باسمھ شعبان أبو المعاطى منصور 2226173 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

2011/03/01 مجول ریاض اطفال بدریھ دمحم عطیھ برغوت 1622713 كفـءكفـء2542011/02/27 معلم

محلة خلف االبتدائیة 2011/03/01 بركات بالل عبد اللطیف نقریش 1626052 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/01 بسمھ شوقى إبراھیم القاضى 2214187 كفـءكفـء2562011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 بسمھ دمحم الدمحمى شریف 1592430 كفـءكفـء2572011/02/27 معلم

میت حبیب االبتدائیة 2011/07/01 بولس مجدى بولس جندى 2226718 كفـءكفـء2582011/02/27 معلم

القاضى حسین االبتدائیة 2011/03/01 تھانى یوسف دمحم المنشاوى 1603033 كفـءكفـء2592011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 ثناء أحمد دمحم السامولى 1592375 كفـءكفـء2602011/02/27 معلم

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/03/01 جعفر محروس عبد هللا حعفر 2227216 كفـءكفـء2612011/02/27 معلم

2011/03/01 بكفرالصارم ابتدائى١الشھید بھاء الدین  حسام عبد المنعم عبد المقصود عبد هللا 2222835 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

الناصریةع للبنات 2011/07/01 حسناء احمد بكر غالي 2368566 كفـءكفـء2632011/02/27 معلم

الناویة االبتدائیة 2011/03/01 حسناء دمحم عثمان ابراھیم 856394 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/03/01 حموده دمحم السید عیسى 2214659 كفـءكفـء2652011/02/27 معلم

میت عساس الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 حنان عبد الجواد دمحم سالم 2396716 كفـءكفـء2662011/02/27 معلم

2011/03/01 بكفرالصارم ابتدائى١الشھید بھاء الدین  حنان عبد ربھ دمحم أبو ھبھ 2222845 كفـءكفـء2672011/02/27 معلم

سمنود الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 حنان دمحم دمحم السندى 1596105 كفـءكفـء2682011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 حنان مسعد السید البرعى 2222803 كفـءكفـء2692011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 حنان مصباح شاكر عبد هللا 844951 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 دالیا إبراھیم حسین السالمونى 2214147 كفـءكفـء2712011/02/27 معلم

الزھراء االبتدائیة 2011/03/01 دالیا جالل عوض عجوه 1596233 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

القاضى حسین االبتدائیة 2011/07/01 دالیا ھانى دمحم نور 2381971 كفـءكفـء2732011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء حمدى أبو الضیفان القناوى 1629141 كفـءكفـء2742011/02/27 معلم

2011/07/01 بنا ابو صیر ریاض اطفال دعاء عبد القادر عبد النبى السماحى 1585652 كفـءكفـء2752011/02/27 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء عمارة عبد المقصود السودانى 2303541 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

السیده خدیجھ ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء فؤاد على البرلسى 2373010 كفـءكفـء2772011/02/27 معلم

النصر ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء دمحم ابراھیم البرلسى 2391057 كفـءكفـء2782011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء دمحم عبد الحلیم الشاعر 1596017 كفـءكفـء2792011/02/27 معلم

ابوصیر بناع بنین 2004/07/01 دعاء دمحمعلي عبد الحمید  الحلو 2160046 كفـءكفـء2802010/03/24 معلم

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ریاض أطفال 2011/07/01 دعاء مصطفى أحمد الجیزاوى 2218083 كفـءكفـء2812011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/03/01 دینا أحمد دمحم عبد الغنى 2208605 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 دینا عماد سعد الغنام 2330019 كفـءكفـء2832011/02/27 معلم

الشربینى درویش ع 2011/07/01 دینا دمحم عبد العال ابراھیم 2228091 كفـءكفـء2842011/02/27 معلم

الناویة االبتدائیة 2011/03/01 دینا مصطفى إبراھیم سلیمان 1605948 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

الناویة االبتدائیة 2011/03/01 رابحة عبد العظیم دمحم معوض 857288 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

كفر حسان ع المشتركة/ف 2011/03/01 رانیا الغریب عبد الحمید المرشدى 1629080 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

أبو صیر الثانویة بنات 2011/03/01 رانیا حامد السید البسوسى 2254688 كفـءكفـء2882011/02/28 معلم

2011/07/01  بالناصریة ابتدائى١مصطفى كامل   رانیا ربیع  دمحم القرش 2221238 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/03/01 رانیا فرج أبو النصر أبو خضر 1613752 كفـءكفـء2902011/02/27 معلم

2011/03/01  بالناصریة ابتدائى١مصطفى كامل   رانیا دمحم عبد الھادى األشرم 1596257 كفـءكفـء2912011/02/27 معلم

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 رحاب جالل عبد الرحمن أبو العال 2303121 كفـءكفـء2922011/02/27 معلم

2011/03/01 میت ھاشم ع المشتركة رحاب عبدالنبى محمود یوسف 2247571 كفـءكفـء2932011/01/28 معلم

محلة زیاد المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 رحاب دمحم محمود صالح 1584656 كفـءكفـء2942011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 رشا أحمد أحمد البقرى 2211219 كفـءكفـء2952011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 رشا سعد الدین مصطفى النجار 2211209 كفـءكفـء2962011/02/27 معلم

السیدة عائشة بمیت بدر حالوة ابتدائى 2011/03/01 رشا عبد الرؤف على عطیھ 1615848 كفـءكفـء2972011/02/27 معلم

دمحم فرید  بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 رشا على عبد الخالق فنون 2230148 كفـءكفـء2982011/02/27 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2011/07/01 رشا على على الغول 2209049 كفـءكفـء2992011/02/27 معلم

السادات بكفر حسان ریاض اطفال 2011/07/01 رشا دمحم أحمد عبد ربھ 1586098 كفـءكفـء3002011/02/27 معلم

القاضى بكار االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم السعید شریف 2218232 كفـءكفـء3012011/02/28 معلم

مجول  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 رنا دمحم فوزى ابوعرب 2381508 كفـءكفـء3022011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/03/01 رھام سامى إبراھیم شریف 1626035 كفـءكفـء3032011/02/27 معلم

الشھید محمود خیرى  البدراوى ریاض اطفال 2011/07/01 رھام فؤاد محمود حموده 2330339 كفـءكفـء3042011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 رھام دمحم دمحم المالكى 2366926 كفـءكفـء3052011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 رویدا صابر عبد العزیز الشھید 2223460 كفـءكفـء3062011/02/27 معلم
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ریاض أطفال- محلة خلف   2011/07/01 ریحاب فیصل جابر الموافى 2386801 كفـءكفـء3072011/02/27 معلم

البدراوى ع بنین 2011/07/01 ریھام إبراھیم دمحم یوسف 2381884 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

میت حبیب االبتدائیة 2011/07/01 ریھام راغب أحمد الجبان 2226451 كفـءكفـء3092011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 ریھام رجب متولى یوسف 2211130 كفـءكفـء3102011/02/27 معلم

ابو صیر االبتدائیة 2011/07/01 ریھام رشدى دمحم سویدان 2197705 كفـءكفـء3112011/02/27 معلم

مصطفى النحاس االبتدائیة 2011/03/01 ریھام مدحت الدمحمى ابو عثمان 861030 كفـءكفـء3122011/02/27 معلم

ابو صیر بنا ع بنات 2011/07/01 ریھام مصطفى عبد اللطیف أبو اإلسعاد 2391943 كفـءكفـء3132011/02/27 معلم

ابوصیر بناع بنین 2011/03/01 زھراء فوزى المرغنى الغاوى 1603207 كفـءكفـء3142011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 زینب أحمد حلمى دمحم البطل 2211118 كفـءكفـء3152011/02/27 معلم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/03/01 زینب على على یاسین 2214731 كفـءكفـء3162011/02/27 معلم

میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 ساره دمحم عبد المنعم أبو قرع 2390322 كفـءكفـء3172011/02/27 معلم

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/03/01 سالى جالل على المغلوب 1597629 كفـءكفـء3182011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سالى سعد السید أبو عبده 2334683 كفـءكفـء3192011/02/27 معلم

عزبة صبح  تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 سامى بدیر أحمد الخولى 1623958 كفـءكفـء3202011/02/27 معلم

وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/03/01 سامیة عبده السید فوز 846274 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 سعد رزق سعد النجار 1625993 كفـءكفـء3222011/02/27 معلم

دمحم شوقى النجار ریاض اطفال 2011/07/01 سعدیھ وحید شاھین المنسى 2330160 كفـءكفـء3232011/02/17 معلم
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الوحدة بالراھبین ریاض اطفال 2011/07/01 سعیدة فتحى عبد المقصود الیمانى 2216167 كفـءكفـء3242011/02/27 معلم

ریاض اطفال-كفر الصارم 2011/07/01 سماح  جوھر احمد الفقى 2371399 كفـءكفـء3252011/02/27 معلم

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 سماح إبراھیم أحمد الشاذلى 1590586 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 سماح أحمد أحمد السعدنى 1596247 كفـءكفـء3272011/02/28 معلم

سمنود الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سماح السعید فوزى غنیم 2383513 كفـءكفـء3282011/02/27 معلم

میت بدر حالوة ریاض اطفال 2011/07/01 سماح جالل السباعى یونس 2371410 كفـءكفـء3292011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 سماح عبد العزیز  عبد الفتاح أبو غضبان 2222789 كفـءكفـء3302011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 سماح على احمد محرم 2230036 كفـءكفـء3312011/02/27 معلم

أبو بكر الصدیق بمیت حبیب ریاض أطفال 2011/07/01 سماح عوض عبده الدغن 2226444 كفـءكفـء3322011/02/27 معلم

عزبة حمیدة االبتدائیة 2011/03/01 سماح فؤاد بدیر قندیل 1625983 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

الشھید عبد هللا خلیل 2011/03/01 سماح دمحم خلیل عطیھ 2209137 كفـءكفـء3342011/02/27 معلم

القاضى بكار االبتدائیة 2011/07/01 سماح محمود دمحم محمود 2218245 كفـءكفـء3352011/02/25 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 سمر شعبان إبراھیم األشرم 2211161 كفـءكفـء3362011/02/27 معلم

بنا أبوصیر الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 سمر عبد الملك أحمد الشبراوى 2255578 كفـءكفـء3372011/02/27 معلم

أ ابتدائى.عزبة المنشاوى ت 2011/03/01 سمر عبدالسالم ربیع موسى 861164 كفـءكفـء3382011/02/27 معلم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/07/01 سمر مصطفى على عبد هللا 2398680 كفـءكفـء3392011/02/27 معلم

ع.محمود حامد صھیون 2011/07/01 سنیھ دمحم عبد الرحیم الدسوقى 2240448 كفـءكفـء3402011/02/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 سھا مصطفى أحمد الشربینى 1603109 كفـءكفـء3412011/02/27 معلم

بنا أبوصیر الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 سھا نافذ دمحم سكر 1616046 كفـءكفـء3422011/02/27 معلم

2011/07/01 میت ھاشم ع المشتركة سھام الزبالوى محمود البسیونى 2239383 كفـءكفـء3432011/02/27 معلم

محلة خلف االبتدائیة 2011/03/01 سھام عبد الرازق احمد الشبكى 860682 كفـءكفـء3442011/02/27 معلم

عزبة صبح تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 سھام دمحم الششتاوى فتوح 2396475 كفـءكفـء3452011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 سھام دمحم دمحم الكیالنى 2330344 كفـءكفـء3462011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 سھیر دمحم حسن شاھین 2214155 كفـءكفـء3472011/02/27 معلم

فصول میت عساس الثانویة التجاریة 2011/07/01 سوزان السید سلیمان سالم 2210026 كفـءكفـء3482011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/03/01 سوسن نبیل عوض زھران 1559402 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 شادیھ  أبو بكر حسنى كشك 2211238 كفـءكفـء3502011/02/27 معلم

ت أ ریاض اطفال.محمود شعبان العدوى 2011/07/01 شادیھ عبدالغنى احمد شالطھ 2364255 كفـءكفـء3512011/02/27 معلم

االمام دمحم عبده بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 شروق دمحم فرج ابوضھر 2370726 كفـءكفـء3522011/02/27 معلم

ابوصیر بناع بنین 2011/03/01 شریف احمد مختار احمد خویصات 860662 كفـءكفـء3532011/02/27 معلم

عزبة حمیدة االبتدائیة 2011/03/01 شریف حمدى مصطفى عابدین 2218071 كفـءكفـء3542011/02/27 معلم

الراھبین ع بنین 2011/03/01 شرین دمحم دمحم عبدة 857740 كفـءكفـء3552011/02/27 معلم

كفر الثعبانیة االبتدائیة 2011/03/01 شیرین دمحم على جاد الرب 2227639 كفـءكفـء3562011/02/27 معلم

الناصریةع للبنات 2011/07/01 شیماء احمد رمضان التونى 2381266 كفـءكفـء3572011/02/27 معلم
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المؤھل 
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الوحدة بالراھبین ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء أحمد مسعد عمارة 2216160 كفـءكفـء3582011/02/27 معلم

2011/07/01 محـلة خـلف ع المشتركة شیماء السید مصطفى الشاذلى 2301799 كفـءكفـء3592011/02/27 معلم

كفر الثعبانیة ریاض أطفال 2011/03/01 شیماء المھدى دمحم النفیلى 1603066 كفـءكفـء3602011/02/27 معلم

مجول االبتدائیة 2011/03/01 شیماء جالل السید القالوى 1617763 كفـءكفـء3612011/02/27 معلم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/07/01 شیماء حسن ابراھیم سویدان 2372232 كفـءكفـء3622011/02/27 معلم

مجول االبتدائیة 2011/03/01 شیماء حسن عرفھ خاطر 1617756 كفـءكفـء3632011/02/27 معلم

طھ حسین  ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء رمزى أحمد كامل 2222828 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

ریاض اطفال-كفر الصارم 2011/07/01 شیماء زغلول مسعد أبو عیطھ 2303192 كفـءكفـء3652011/02/27 معلم

محلة زیاد  المشتركة ابتدائى 2011/03/01 شیماء سعد عبد الفتاح السعدنى 861089 كفـءكفـء3662011/02/27 معلم

بنا أبوصیر ع بنات 2011/07/01 شیماء عبد الحمید عبده الشناوى 2373005 كفـءكفـء3672011/02/27 معلم

االمام دمحم عبده بمیت حبیب ابتدائى 2011/07/01 شیماء عبد الخالق أبو الیزید صیام 2221983 كفـءكفـء3682011/02/27 معلم

ابو صیر بنا ع بنات 2011/03/01 شیماء عبد العاطى حسن العشرى 1602319 كفـءكفـء3692011/02/27 معلم

كفر حسان ع المشتركة/ف 2011/07/01 شیماء فاروق عبد الفتاح دمحم 2391663 كفـءكفـء3702011/02/27 معلم

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/07/01 شیماء فتحى عبد القادر جندیة 2225910 كفـءكفـء3712011/02/27 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 شیماء دمحم عبد الغنى عوض 2214834 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

سمنود الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء دمحم دمحم غنیم 1596012 كفـءكفـء3732011/02/27 معلم

أ ابتدائى.كفر العزیزیة ت 2011/07/01 شیماء مسعد المنسى النفراوى 2229091 كفـءكفـء3742011/02/27 معلم
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أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/03/01 شیماء نبیل فتحى الجناینى 1628655 كفـءكفـء3752011/02/27 معلم

2011/03/01 التحریر الرسمیة لغات اعدادى شیماء یوسف سلیمان یوسف 857441 كفـءكفـء3762011/02/27 معلم

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/03/01 صالح أحمد صالح صالح 1622056 كفـءكفـء3772011/02/28 معلم

أبو بكر الصدیق بمیت حبیب ریاض أطفال 2011/07/01 صباح نصر السعید الشناوى 2226453 كفـءكفـء3782011/02/27 معلم

التربیة الفكریة بسمنود 2011/07/01 صفاء صادق عبد الحمید الجبالى 2239323 كفـءكفـء3792011/02/27 معلم

القاضى حسین االبتدائیة 2011/07/01 صفاء على  شحاتھ منصور 2214959 كفـءكفـء3802011/02/27 معلم

محلة خلف االبتدائیة 2011/07/01 صفاء دمحم على  الشاعر 2396661 كفـءكفـء3812011/02/27 معلم

السادات  بكفر حسان ابتدائى 2011/07/01 عاطف دمحم مصطفى طھ 1605825 كفـءكفـء3822011/02/27 معلم

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/03/01 عایده مسعد بدیر السخاوى 1601134 كفـءكفـء3832011/02/27 معلم

محلة خلف االبتدائیة 2011/03/01 عبد الرحیم نصر عبدالرحیم منصور 1625965 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

2011/03/01 بكفرالصارم ابتدائى١الشھید بھاء الدین  عبیر عبد الرحیم أحمد العیسوى 1619811 كفـءكفـء3852011/02/27 معلم

ابوصیر بناع بنین 2011/03/01 عبیر مراد دمحم خلیل 1597577 كفـءكفـء3862011/02/27 معلم

الناویة االبتدائیة 2011/03/01 عزة ممدوح محمود امین 859020 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

2011/07/01  بالناصریة ابتدائى١مصطفى كامل   عزه المھدى الغریب نجم 2285938 كفـءكفـء3882011/02/27 معلم

الناصریة الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 عزه عبد الحلیم السعید التونى 2371802 كفـءكفـء3892011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 عظیمھ عبد العظیم عبد العزیز البنا 2214142 كفـءكفـء3902011/02/27 معلم

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/03/01 عالء إبراھیم حسن السنبختى 1625952 كفـءكفـء3912011/02/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 علیاء البلتاجى عبد الرؤف المنشاوى 2211236 كفـءكفـء3922011/02/27 معلم

2011/07/01 بنا ابو صیر ریاض اطفال علیت ابوبكر زكى الجبالى 2330260 كفـءكفـء3932011/02/27 معلم

الناویة االبتدائیة 2011/03/01 عمر عبد الجواد عبد المعطى دمحم 1607502 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

مؤسسة محلة زیاد االبتدائیة 2011/03/01 عواطف شفیق دمحم عبد الرحمن 1619800 كفـءكفـء3952011/02/27 معلم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/03/01 عوض هللا مصباح عطیھ البحیرى 1622855 كفـءكفـء3962011/02/27 معلم

ت أ ریاض اطفال.محمود شعبان العدوى 2011/07/01 غاده أحمد عبد المحسن أبو العز 1596052 كفـءكفـء3972011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 غاده الدمرداش قاسم قاسم 2396437 كفـءكفـء3982011/02/27 معلم

وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/03/01 غاده الغریب دمحم جمعھ 2215497 كفـءكفـء3992011/02/28 معلم

ع.الراھبین ت أ 2011/03/01 غاده حمدى المتولى الحلفاوى 2227177 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

كفر الصارم االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غاده عبد المنصف عبد الوھاب حبیش 2240439 كفـءكفـء4012011/02/27 معلم

ا ابتدائى.الشھید محمود شعبان العدوى ت 2011/03/01 غاده عوض دمحم صقر 1619689 كفـءكفـء4022011/02/27 معلم

أحمد على ع بنین 2011/07/01 فاتن رمضان البسطویسى عبد الحلیم 2228425 كفـءكفـء4032011/02/27 معلم

البدراوى ع بنین 2011/07/01 فادى مجدى جاب هللا عوض 2313664 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

ابوصیر بناع بنین 2011/03/01 فاطمة ابراھیم فرید الصعیدي 860790 كفـءكفـء4052011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة كامل عبد القادر الصباغ 1584676 كفـءكفـء4062011/02/27 معلم

الشھید محمود خیرى  البدراوى ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ احمد السید الصایح 2391874 كفـءكفـء4072011/02/27 معلم

سیدى الغنیمى بالراھبین ابتدائى 2011/03/01 فاطمھ رمضان عبد الباقى الفخرانى 1625884 كفـءكفـء4082011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

میت ھاشم الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ عبد الوھاب ابراھیم عبدالوھاب 2365171 كفـءكفـء4092011/02/27 معلم

أبو صیر الثانویة بنات 2011/07/01 فاطمھ دمحم أحمد البندارى 2215398 كفـءكفـء4102011/02/27 معلم

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 فاطمھ دمحم السید أبو جمعھ 2256648 كفـءكفـء4112011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ دمحم أمین البدوى 1592327 كفـءكفـء4122011/02/27 معلم

القاضى حسین االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ مصطفى السعید راضى 2285045 كفـءكفـء4132011/02/27 معلم

مجول الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 فایزه احمد دمحم ابوالفضل 2383530 كفـءكفـء4142011/02/27 معلم

كفر الثعبانیة االبتدائیة 2011/03/01 فتحیھ احمد محمود العزب 1603130 كفـءكفـء4152011/02/27 معلم

طارق بن زیاد ببنا ابو صیر ابتدائى 2011/07/01 فھیمة شعبان دمحم النوبى 2209989 كفـءكفـء4162011/02/27 معلم

مجول االبتدائیة 2011/03/01 فوزیھ عبد القادر دمحم النزھى 1617761 كفـءكفـء4172011/02/27 معلم

البدراوى ع بنین 2011/07/01 فیروز دمحم المیرغنى أبو خلیل 2256468 كفـءكفـء4182011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 قمر حامد حامد عبد الرحیم 1622715 كفـءكفـء4192011/02/27 معلم

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 كریم ابراھیم المعداوى یوسف 2228322 كفـءكفـء4202011/02/27 معلم

2011/07/01 بالناصریة ابتدائى٢مصطفى كامل رقم  كریمھ إبراھیم رمضان دوده 2226787 كفـءكفـء4212011/02/27 معلم

عزبة صبح االعدادیة تعلیم اساسى 2011/03/01 كریمھ زكریا دمحم مصطفى 1622795 كفـءكفـء4222011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/03/01 لمیاء دمحم دمحم غنیم 2222798 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

محلة خلف االبتدائیة 2011/03/01 ماجده دمحم ابراھیم عبدالرازق 852140 كفـءكفـء4242011/02/27 معلم

أ.كفر العزیزیة ع المشتركة ت 2011/03/01 مایسھ إبراھیم عطیھ البلتاجى 2226180 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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التعیین
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فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 مایسھ دمحم بدیر الرفاعى 1596092 كفـءكفـء4262011/02/27 معلم

وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/03/01 دمحم السید دمحم عبد هللا 860488 كفـءكفـء4272011/02/28 معلم

ع.أ. دمحم شوقى النجار ت 2011/03/01 دمحم بدیر دمحم حبیش 1597560 كفـءكفـء4282011/02/27 معلم

میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 دمحم بالل عبد اللطیف نقریش 1622688 كفـءكفـء4292011/02/27 معلم

بنا أبوصیر الجدیدة ابتدائى 2011/07/01 دمحم رجب الطرفاوى دمحم 2392843 كفـءكفـء4302011/02/27 معلم

مؤسسة محلة زیاد االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عطاء هللا دمحم محرم 2222862 كفـءكفـء4312011/02/27 معلم

سمنود الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم محمود دمحم البدیوى 2226106 كفـءكفـء4322011/02/27 معلم

أ بطلیمة ابتدائى.دمحم شوقى النجار ت 2011/03/01 دمحم محى الدین على عثمان 2231826 كفـءكفـء4332011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 دمحم مصطفى الدمحمى الزیات 861019 كفـءكفـء4342011/02/27 معلم

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 محمود عبدالرحمن رجب الدمسیسى 856369 كفـءكفـء4352011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 مدیحھ دمحم عبد العلیم شعیب 2222806 كفـءكفـء4362011/02/27 معلم

وحدة أبو صیر ابتدائى 2011/03/01 مرفت مصطفى عبد العاطى فلوس 2144835 كفـءكفـء4372011/02/27 معلم

سمنود الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 مروه إسماعیل إسماعیل النزھى 1596078 كفـءكفـء4382011/02/27 معلم

السیدة عائشة بمیت بدر حالوة ابتدائى 2011/03/01 مروه إسماعیل عبد الواحد حجاب 1615841 كفـءكفـء4392011/02/27 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 مروه صفوت السید النشوقى 1603046 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

الشھید السادات الثانویة بنات 2011/03/01 مروى عبد هللا عبد المنعم مدین 2222809 كفـءكفـء4412011/02/27 معلم

ابو صیر االبتدائیة 2011/07/01 مروى مصطفى دمحم النادى 2231260 كفـءكفـء4422011/02/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید بالناصریة ابتدائى 2011/03/01 مریم حمدى الرفاعى عجوة 861586 كفـءكفـء4432011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ابتدائى على 
سمنودالجدیده ابتدائى

2011/03/01 مریم فؤاد دمحم الشیخ 1629087 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

النصر ریاض اطفال 2011/07/01 مشیره السعید السعید سید األھل 1629145 كفـءكفـء4452011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ابتدائى على 
سمنودالجدیده ابتدائى

2011/03/01 منار دمحم زامل إسماعیل علي 861391 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

میت ھاشم الحدیثة ابتدائى 2011/03/01 منال عزت جابر الشناوى 1756223 كفـءكفـء4472011/02/27 معلم

أبو بكر الصدیق بمیت حبیب ریاض أطفال 2011/07/01 منال فكرى أحمد الشیخ 2226461 كفـءكفـء4482011/02/27 معلم

سمنود ع الجدیده بنات 2011/07/01 منال مكاوى مرسى غالى 2228019 كفـءكفـء4492011/02/27 معلم

أ ابتدائى.عزبة المنشاوى ت 2011/03/01 منى  نبوى دمحم الجع 2213911 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

سمنود الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 منى السعید عبد العزیز حندق 2334720 كفـءكفـء4512011/02/27 معلم

ت أ ریاض اطفال.محمود شعبان العدوى 2011/07/01 منى السید المتولى الشاعر 2364270 كفـءكفـء4522011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 منى حسن غریب رومیھ 2296495 كفـءكفـء4532011/02/27 معلم

ع.أ. كفر الثعبانیة ت  2011/07/01 منى حسنى على  شراره 2225955 كفـءكفـء4542011/02/27 معلم

جمال الدین االفغانى االبتدائیة 2011/07/01 منى رشدى عباس العبد 2229121 كفـءكفـء4552011/02/27 معلم

بنا أبوصیر الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 منى عبد هللا دمحم العوضى 859522 كفـءكفـء4562011/02/27 معلم

محلة زیاد ع بنات 2011/07/01 منى عزت محمود السامولى 2298299 كفـءكفـء4572011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات اعدادى 2011/03/01 منى فتحى عطیة اللباد 1607460 كفـءكفـء4582011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/03/01 منى دمحم دمحم السندى 1629909 كفـءكفـء4592011/02/27 معلم
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محلة خلف االبتدائیة 2011/03/01 منى مصطفى المغاورى غنیم 1625974 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

الراھبین الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 منیره أبو ریھ حسنى الغنام 1629154 كفـءكفـء4612011/02/27 معلم

طارق بن زیاد ببنا ابو صیر ابتدائى 2011/07/01 مھا قطب بدران القلفاط 1615852 كفـءكفـء4622011/02/27 معلم

بنـا ابـو صـیر ع بنین 2011/07/01 مى عبد السالم أحمد سالم 2381544 كفـءكفـء4632011/02/27 معلم

ابو صیر بنا ع بنات 2011/07/01 مى محمود عبده زینھ 2226824 كفـءكفـء4642011/02/27 معلم

الشھید محمود خیرى البدراوى ابتدائى 2011/07/01 میاده إبراھیم مصطفى فوز 2227175 كفـءكفـء4652011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ابتدائى 2011/07/01 میاده احمد خلیل ابودغید 2382357 كفـءكفـء4662011/02/27 معلم

باحثة البادیة االبتدائیة 2011/03/01 میاده دمحم المرغنى أبو خلیل 2226840 كفـءكفـء4672011/02/27 معلم

سمنود الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 میرفت البسطویس البسطویس احمد 857909 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

السادات  ببناابوصیر ابتدائى 2011/07/01 میرفت عید دمحم نواره 2257089 كفـءكفـء4692011/02/27 معلم

النھضة  بالناویة ابتدائى 2011/03/01 ناجى عبد الحمید عبد الغفار شحاتھ 1607468 كفـءكفـء4702011/02/27 معلم

فاطمة الزھراء ع بنات 2011/07/01 نادره حلمى عیسى صنیور 2226131 كفـءكفـء4712011/02/27 معلم

مـیـت  حـبـیـب ع بنات 2011/03/01 نادیة جبر جبر أبو شالل 1613765 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

عزبة صبح  تعلیم اساسى ابتدائى 2011/03/01 نادیة فاروق دمحم خلیل 860601 كفـءكفـء4732011/02/27 معلم

الناصریة الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 نادیھ  عاشور فھمى أبو ھیف 2216961 كفـءكفـء4742011/02/27 معلم

كفر الثعبانیة االبتدائیة 2011/07/01 نادیھ دمحم محمود الشاعر 2398687 كفـءكفـء4752011/02/27 معلم

بنا أبوصیر الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 ناصر دمحم نجیب دمحم سعد 1601003 كفـءكفـء4762011/02/28 معلم
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عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 ناھد دمحم عطیھ برغوت 1622699 كفـءكفـء4772011/02/27 معلم

ابو صیر االبتدائیة 2011/03/01 نجالء الدسوقى الدسوقى السعدنى 1603223 كفـءكفـء4782011/02/27 معلم

أم المؤمنین بالراھبین ریاض اطفال 2011/07/01 نجالء الشحات دمحم سالمھ 2303195 كفـءكفـء4792011/02/27 معلم

میت عساس الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 نجالء حسن ابراھیم نور الصفطى 2396718 كفـءكفـء4802011/02/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2011/03/01 نجالء عبد هللا محمود أبو الفتوح 2233701 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

النصر االبتدائیة 2011/03/01 نجالء فتحى البسطویسى زاید 1582797 كفـءكفـء4822011/02/27 معلم

مدرسة وحدة ابو صیر ریاض اطفال 2011/07/01 نجالء مصطفى عبد الحلیم لطفى 2226704 كفـءكفـء4832011/02/27 معلم

االمام دمحم عبده بمیت حبیب ابتدائى 2011/03/01 نجیھ دمحم مصطفى مشعل 2256629 كفـءكفـء4842011/02/27 معلم

الشھید محمود خیرى  البدراوى ریاض اطفال 2007/04/02 ندى عید السید عامر 2397266 كفـءكفـء4852011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/03/01 نرمین أحمد رضا على مندور 1580616 كفـءكفـء4862011/02/27 معلم

سمنود الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 نسرین حلمى مصطفى األخضر 1596030 كفـءكفـء4872011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ابتدائى 2011/07/01 نسرین دمحم دمحم عطاهللا 2365559 كفـءكفـء4882011/02/27 معلم

الناصریة الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 نسمھ البسطویسى محمود الفرحاتى 2370349 كفـءكفـء4892011/02/27 معلم

أم المؤمنین بالراھبین ریاض اطفال 2011/07/01 نشوه السید عبد اللطیف السیسى 1592312 كفـءكفـء4902011/02/27 معلم

الناویة االبتدائیة 2011/07/01 نشوى دمحم إبراھیم الششتاوى 2214656 كفـءكفـء4912011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 نعمھ دمحم أحمد الحماقى 2396699 كفـءكفـء4922011/02/27 معلم

أ.كفر العزیزیة ع المشتركة ت 2011/03/01 نھا دمحم عبد الصمد والى 1614072 كفـءكفـء4932011/02/27 معلم
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النصر االبتدائیة 2011/03/01 نھاد أحمد توكل المنشاوى 2216193 كفـءكفـء4942011/02/27 معلم

الراھبین ع بنات 2011/07/01 نھاد دمحم حامد یونس 2323799 كفـءكفـء4952011/02/27 معلم

التربیة الفكریة بسمنود 2011/03/01 نھلھ السعید عبد المطلب كشك 2221251 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

ام المؤمنین بالراھبین ابتدائى 2011/07/01 نھى أبو العینین دمحم البرعى 2302736 كفـءكفـء4972011/02/27 معلم

النصر ریاض اطفال 2011/07/01 نھى أحمد محمود أبو عیده 2384142 كفـءكفـء4982011/02/27 معلم

وائل ابراھیم المر ع بنات/ الشھید 2011/07/01 نھى مصطفى دمحم سبع 2209071 كفـءكفـء4992011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/07/01 نھیر ابراھیم ابراھیم نجم 2213645 كفـءكفـء5002011/02/27 معلم

كفر الثعبانیة ریاض أطفال 2011/07/01 نوال دمحم دمحم النفیلى 1605869 كفـءكفـء5012011/02/27 معلم

بنا أبوصیر ع بنات 2011/07/01 نور شیك یحیى السید البرعى 2226143 كفـءكفـء5022011/02/27 معلم

مؤسسة محلة زیاد االبتدائیة 2011/07/01 نورا إبراھیم البسطویسى ناروز 2226127 كفـءكفـء5032011/02/27 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 نیرمین فتحى عباس شعبان 1580632 كفـءكفـء5042011/02/27 معلم

أ االبتدائیة.كفر الثعبانیة ت 2011/07/01 نیفین فاروق صادق الوكیل 2225960 كفـءكفـء5052011/02/27 معلم

مـیـت  حـبـیـب ع بنات 2011/03/01 ھانم إبراھیم جبر مشعل 2226169 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

أحمد على ع بنین 2011/03/01 ھانم إبراھیم عبد القادر مجاھد 1622149 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

أ.كفر العزیزیة ع المشتركة ت 2011/03/01 ھانم جمال عبد هللا جادو 2226168 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

فصول میت حبیب الثانویة التجاریة 2011/07/01 ھانم راضى على عبدهللا 2379364 كفـءكفـء5092011/02/27 معلم

2000/10/03 میت ھاشم ع المشتركة ھاني عبد الودود عبد الحمید جادو 856258 كفـءكفـء5102009/01/28 معلم
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الشربینى درویش ع 2011/03/01 ھایدى فتحى على الصیرفى 863953 كفـءكفـء5112011/02/27 معلم

أبو بكر الصدیق بمیت حبیب ریاض أطفال 2011/07/01 ھبة هللا على على دبور 1592490 كفـءكفـء5122011/02/27 معلم

2011/03/01 بكفرالصارم ابتدائى١الشھید بھاء الدین  ھبھ  السید طھ مصطفى 2222849 كفـءكفـء5132011/02/27 معلم

العزیزیة االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ إبراھیم عبد الفتاح النجار 1616050 كفـءكفـء5142011/02/28 معلم

الناصریة الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 ھبھ احمد ابراھیم السعدنى 2370340 كفـءكفـء5152011/02/27 معلم

عبدالعزیزالرشیدى ببھبیت الحجارة ابتدائى 2011/07/01 ھبھ احمد عبد العظیم النوسانى 2381558 كفـءكفـء5162011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 ھبھ هللا دمحم عبد الحمید أالجھ 2222797 كفـءكفـء5172011/02/28 معلم

القاضى بكار ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ حامد رمضان الخولى 2377017 كفـءكفـء5182011/02/27 معلم

دمحم شوقى النجار ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ حسنى دمحم یوسف 2398641 كفـءكفـء5192011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/03/01 ھبھ راضى صالح شتیوى 2209030 كفـءكفـء5202011/02/27 معلم

محلة زیاد الحدیثة ابتدائى 2011/03/01 ھبھ شفیق إبراھیم أبو زھره 2226816 كفـءكفـء5212011/02/27 معلم

القاضى بكار ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ صبرى العوضى شعبان 1584627 كفـءكفـء5222011/02/27 معلم

فصول مدرسة الراھبین الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھبھ عبد المنعم على  الدرسى 2357227 كفـءكفـء5232011/02/27 معلم

السالم االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ فؤاد الدمحمى أبو ھمام 2214749 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

خالد بن الولید بالناصریة ابتدائى 2011/03/01 ھبھ دمحم خلیفھ حبیش 2227519 كفـءكفـء5252011/02/27 معلم

أ بطلیمة ابتدائى.دمحم شوقى النجار ت 2011/03/01 ھبھ دمحم عبد الوھاب جبل 2231816 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بمیت حبیب ابتدائى 2011/03/01 ھبھ دمحم عیسى سالم 1602192 كفـءكفـء5272011/02/27 معلم
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عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/07/01 ھدى عاشور حسن شعیب 2379979 كفـءكفـء5282011/02/27 معلم

عثمان بن عفان بابو صیر ابتدائى 2011/03/01 ھدى عبد البدیع موسى ضھر 861291 كفـءكفـء5292011/02/27 معلم

الناصریة  الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 ھدى على عبد الفتاح السالمونى 1616044 كفـءكفـء5302011/02/28 معلم

عزبة المنشاوى ریاض أطفال 2011/07/01 ھدى كامل السید بدره 2370864 كفـءكفـء5312011/02/27 معلم

التحریر الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 ھشام دمحم أمین المحالوى 859529 كفـءكفـء5322011/02/27 معلم

ع.الراھبین ت أ 2011/03/01 ھناء عاشور مصطفى شتیوى 2222855 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

میت عساس ع بنات 2011/07/01 ھناء دمحم عبد الجواد النحاس 2368231 كفـءكفـء5342011/02/27 معلم

أحمد على ع بنین 2011/03/01 ھناء دمحم دمحم عوض 855243 كفـءكفـء5352011/02/28 معلم

أبو بكر الصدیق بمحلة زیاد ابتدائى 2011/03/01 ھند ابوالنجا  السعید میرة 2145005 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

محلة زیاد المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 ھند طھ دمحم دراج 1619674 كفـءكفـء5372011/02/27 معلم

مجول الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ھند عرفھ عوض ابوصالح 2383477 كفـءكفـء5382011/02/27 معلم

سمنود  الرسمیة  لغات ابتدائى 2011/07/01 ھند محمود السعید السعداوى 2384201 كفـءكفـء5392011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 ھند مصطفى ابراھیم السعداوى 2230046 كفـءكفـء5402011/02/27 معلم

فصول مستضافھ رسمى لغات ریاض اطفال  على 
سمنود ابتدائى

2011/07/01 ھیام بركات على شراقى 1584695 كفـءكفـء5412011/02/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال 2011/07/01 ھیام عبد السالم عبد اللطیف ابو غزالھ 1576928 كفـءكفـء5422011/02/27 معلم

عزبة حمیده ریاض اطفال 2011/07/01 ھیام دمحم احمد صقر 2364754 كفـءكفـء5432011/02/27 معلم

العزیزیة االبتدائیة 2011/03/01 وفاء  عبد هللا إسماعیل الصعیدى 2226167 كفـءكفـء5442011/02/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

التحریر الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 وفاء السعید عید الجمال 2211201 كفـءكفـء5452011/02/27 معلم

میت عساس  الجدیدة ابتدائى 2011/03/01 وفاء دمحم على الدقماق 1605829 كفـءكفـء5462011/02/27 معلم

میت بدر حالوة ریاض اطفال 2011/07/01 والء فتحى السعید نصار 2371400 كفـءكفـء5472011/02/27 معلم

أحمد على ع بنین 2011/07/01 والء دمحم السید حلیمھ 2366913 كفـءكفـء5482011/02/27 معلم

القاضى بكار االبتدائیة 2011/03/01 والء دمحم زامل اسماعیل على 857263 كفـءكفـء5492011/02/28 معلم

السیده خدیجھ ریاض اطفال 2011/07/01 والء محمود عبد الحلیم عوض 1584708 كفـءكفـء5502011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 وئام السید  حسین السالمونى 2396144 كفـءكفـء5512011/02/27 معلم

سمنود الرسمیة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 یاسمین دمحم أحمد الزیات 1596037 كفـءكفـء5522011/02/27 معلم

البدراوى ع بنین 2011/07/01 یاسمین مصطفى الیمانى عبد الصمد 2211312 كفـءكفـء5532011/02/27 معلم

الراھبین الجدیدة للتعلیم االساسى ابتدائى 2011/03/01 یحیى عبد الغنى ابو ریھ الغنام 859607 كفـءكفـء5542011/02/27 معلم
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كوم على  االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 امیره  ابو الیزید احمد لبن 2193718 كفـءكفـء12011/07/01 أمین مكتبة

أ.منیر حسن سند بدماط  ت 2011/07/01 دعاء على رجب الكاشف 2371383 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

شبرا نباص  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سھام على عبدالمجید الجمال 2390970 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

قطور الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالقادر على النجار 2381562 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

ابشواى الملق الثانویة 2011/07/01 ابراھیم صالح شبل شحاتھ 2381557 كفـءكفـء52011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المرحومةالسیدةھالل على بأبوشنب 2011/07/01 ابراھیم عبده عبدالعال غالب 2369754 كفـءكفـء62011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/07/01 احمد دمحم السید رزق 2367753 كفـءكفـء72011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشین ع المشتر كـة 2011/07/01 اسماء حجاج عبدالمولى معجوز 2369334 كفـءكفـء82011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/07/01 أسماء سعید صالح  جامع 2209575 كفـءكفـء92011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 خـباطة االعدادیة المشتركة أسماء فریج دمحم شمس الدین 2208066 كفـءكفـء102011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.أمیوط ت 2011/07/01 أسماء دمحم سمیر أبوزید 2366650 كفـءكفـء112011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سجین االبتدائیة الجدیدة 2010/07/01 الطاھرة عبدالخالق العفیفى المزین 2369341 كفـءكفـء122011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 إلھام عبدالسالم حسن السعودى 2208075 كفـءكفـء132011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أمانى رشاد دمحم شومان 2210668 كفـءكفـء142011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

اللواء احمد سعد ابو ریة ببلتاج 2011/07/01 امل صالح صالح سمیھ 2382031 كفـءكفـء152011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ســمـال ع المشتركة 2011/07/01 أنیسھ حامد دمحم عطاهللا 2206157 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

٢سمال االبتدائیة رقم  2011/07/01 إیمان رجب زبیر حجازي 2206149 كفـءكفـء172011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

-----------------------------------

7438of 2825 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قطورالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سجین االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 إیمان دمحم إبراھیم رجب 2211864 كفـءكفـء182011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سجین االبتدائیة النموذجیة 2011/07/01 بسمھ مصطفى توفیق االصنج 2213131 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

فصول سجین الثانویة المشتركھ 2011/07/01 تغرید أحمد السباعى الصعیدى 2211883 كفـءكفـء202011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كوم على  االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 تفاحھ عبدالعزیز عبدالعزیز المرشدى 2220832 كفـءكفـء212011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2011/07/01 جیھان عبدالنبى برھام مقدم 2370540 كفـءكفـء222011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ. العجیزى ت 2011/07/01 خالد عبدالقوى دمحم ابولیلھ 2205957 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قطور االعدادیةالحدیثة بنین 2011/07/01 ریھام دمحم كیالنى الششتاوى 2379955 كفـءكفـء242011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

١شبرا نباص  االبتدائیة رقم  2011/07/01 زینب حسین دمحم عبدالغفار 2390514 كفـءكفـء252011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الریانیة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء على عبدالرحمن على 2205911 كفـءكفـء262011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/07/01 شیماء دمحم راضى شاھین 2205907 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عبدالمقصود حمودة ع المشتركة 2010/07/01 صفاء مصطفى على الشنوانى 2371401 كفـءكفـء282011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواى ت 2011/07/01 عزه عبدالرحمن أحمد البندارى 2213176 كفـءكفـء292011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 عزه دمحم دمحم ھدیلھ 2209624 كفـءكفـء302011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عزبة الفار للتعلیم االساسى 2010/08/03 عفاف راضى الشاملى السید 2206619 كفـءكفـء312011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة كفر النعناعى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 علیاء توكل سلیمان متولي 2384873 كفـءكفـء322011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین ع بنین 2011/07/01 عمرو ابراھیم دمحم عمرو 2208342 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

دماط الثانویة المشتركة 2011/07/01 غاده عبدالرؤف عبدالوھاب  البربرى 2206699 كفـءكفـء342011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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األعلي

أ االبتدائیة.الھمشرى ت 2011/07/01 فاطمھ  ممدوح عبدهللا بدرالدین 2205547 كفـءكفـء352011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابشواى الملق الثانویة 2011/07/01 فتوح عبدالعزیز عبدالعزیز شكر 2365623 كفـءكفـء362011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سجین االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مایسھ دمحم زكریا عتیس 2371409 كفـءكفـء372011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كوم على االبتدائیة 2011/07/01 مروه رجب رمضان زعزوعھ 2209571 كفـءكفـء382011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.یوسف حسن أبو ریھ ت 2011/07/01 میاده ابراھیم احمد جادهللا 2205520 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

قطور االعدادیةالحدیثة بنین 2011/07/01 نسیم احمد عبدالحمید ابوشادى 2374312 كفـءكفـء402011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

نشیل االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھالھ طھ عبدهللا الجارحى 2207991 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشین الصناعیة بنات 2011/07/01 ھالھ دمحم أحمد خلیل 2206767 كفـءكفـء422011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

سجین االبتدائیة النموذجیة 2010/07/01 ھانم دمحم على عتیس 2370320 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

السادات االبتدائیة بقطور 2011/07/01 ھمت مصطفى عبدالرازق دعدوشھ 2211339 كفـءكفـء442011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ابشواى الملق الثانویة 2004/07/01 ھیثم بسیوني دمحم أمین 857517 كفـءكفـء452009/01/28 أخصائى تكنولوجیا

دویدار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ابتسام عطیھ الشوادفى البنا 2371398 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى نفسى

اللواء احمد سعد ابو ریة ببلتاج 2011/07/01 اسماء على على دیاب 2393377 كفـءكفـء472011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2010/07/01 اسماء دمحم بسیونى عبدالوھاب 2371388 كفـءكفـء482011/07/01 أخصائى نفسى

قطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 إلھام فاروق عبدالوھاب بسیونى 2367990 كفـءكفـء492011/07/01 أخصائى نفسى

مؤسسة قطور االبتدائیة 2011/07/01 امل  صبحى جرجس سلیمان 2381875 كفـءكفـء502011/07/01 أخصائى نفسى

أ.العمة ت 2011/07/01 امل دمحم عبدالرحمن شرف 2368824 كفـءكفـء512011/07/01 أخصائى نفسى
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الشھید صبحى عبدالحمید دمحم االبتدائیة بدماط 2011/07/01 أمینة رمضان دمحم نجم 2371384 كفـءكفـء522011/07/01 أخصائى نفسى

2011/07/01 بصرد١الشھید السید منتصر رقم  أمینة عبدالفتاح بدر الدین على 2368957 كفـءكفـء532011/07/01 أخصائى نفسى

صالح الدین ع بنین 2011/07/01 بسیونى دمحم السید ایوب 2361418 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى نفسى

ســمـال ع المشتركة 2011/07/01 بشرى عبدالقادر بسیونى النجار 2366610 كفـءكفـء552011/07/01 أخصائى نفسى

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حمیدة عبدالفتاح ابراھیم ابومنصور 2367958 كفـءكفـء562011/07/01 أخصائى نفسى

السیدة عائشة ع بنات 2011/07/01 دینا عبدالفتاح عبدالباسط ابوالخیر 2365806 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى نفسى

دماط التجاریة المشتركة 2011/07/01 راندا رمضان دمحم علیوه 2371390 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى نفسى

الریانیة االبتدائیة 2011/07/01 رانده عاطف زیدان  حسن 2393317 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى نفسى

سمال االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سعاد سعد ابراھیم موسى 2369348 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى نفسى

عزبة ماھر االبتدائیة 2011/07/01 سماح عبدالباسط عبدالستار سلیمان 2367011 كفـءكفـء612011/07/01 أخصائى نفسى

السادات االبتدائیة بقطور 2011/07/01 سماح عبدالمحسن دمحم الریاش 2376926 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى نفسى

خالد بن الولید االبتدائیة بدماط 2011/07/01 سماح یاسین فرج الطوخى 2372139 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى نفسى

قطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 سمیھ عطیھ احمد سالم 2368823 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى نفسى

مدرسة نشیل الرسمیھ لغات 2011/07/01 شیماء عبدالعزیز عبده السجینى 2394697 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.میت الشیخ ت 2011/07/01 شیماء دمحم ابوالنصر مطاوع 2368786 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 صباح عادل دمحم الملیجى 2391352 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى نفسى

١حوین االبتدائیة رقم  2011/07/01 صفاء دمحم عطیھ طوالن 2369183 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى نفسى
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أ االبتدائیة.العجیزى ت 2011/07/01 عزه دمحم دمحم العرجھ 2365789 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى نفسى

قطور التجاریة المشتركة 2011/07/01 عزیزه عبدالعزیز على لبن 2391018 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/07/01 فاطمھ  رضا سلطان شحاتھ 2393320 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى نفسى

السادات االبتدائیة بقطور 2011/07/01 فاطمھ عطیھ سید أحمد مسعود 2365808 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى نفسى

اللواء احمد سعد ابو ریة ببلتاج 2011/07/01 محاسن یحى عبدالعزیز عبدالقادر 2379611 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى نفسى

أ.النمكیة ت 2011/07/01 دمحم الشاذلى احمد الشاذلى 2387761 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى نفسى

قطور االعدادیةالحدیثة بنین 2011/07/01 دمحم بسیونى موسى البلیھى 2383328 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى نفسى

العتوة البحریة االبتدائیة 2011/07/01 منال  سعید قطب الزمر 2403711 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى نفسى

میت الشیخ تعلیم اساسى 2011/07/01 منى فرج عبدهللا النجومى 2368785 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى نفسى

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مى رحمى احمد عبدربھ 2384475 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى نفسى

عزبة الفار للتعلیم االساسى 2011/07/01 مى شوقى جاد بسیونى 2367640 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.حوین ت 2011/07/01 مى عبدالحمید عبدالوھاب خلف 2369350 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى نفسى

السیدة عائشة ع بنات 2011/07/01 مى على دمحم الصعیدى 2365807 كفـءكفـء812011/07/01 أخصائى نفسى

أ.منیر حسن سند بدماط ت 2011/07/01 نجوان رشاد حسن سند 2371800 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى نفسى

2011/07/01 مدرسة كفر النعناعى للتعلیم االساسى نسرین دمحم السعید نجا 2382364 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى نفسى

كوم على  االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 نشوى خلیل سعید الدوشى 2367988 كفـءكفـء842011/07/01 أخصائى نفسى

٢سمال االبتدائیة رقم  2011/07/01 نھا یوسف دمحم ھدیلھ 2365800 كفـءكفـء852011/07/01 أخصائى نفسى

-----------------------------------

7438of 2829 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قطورالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشین ع المشتر كـة 2011/07/01 نھال حسین عبدالحمید محمود 2368783 كفـءكفـء862011/07/01 أخصائى نفسى

١شبرا نباص  االبتدائیة رقم  2011/07/01 ھالھ ابراھیم احمد حجازى 2390518 كفـءكفـء872011/07/01 أخصائى نفسى

خالد بن الولید االبتدائیة بدماط 2011/07/01 ھالھ حمزه یوسف الجبالى 2372140 كفـءكفـء882011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید احمد ممدوح رزق بالعتوة القبلیة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم داود ابراھیم 2402978 كفـءكفـء892011/07/01 أخصائى نفسى

أ.الھمشرى ت 2011/07/01 ھبھ دمحم على جبر 2403685 كفـءكفـء902011/07/01 أخصائى نفسى

الشین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھناء ربیع ابوالیزید حسین 2368797 كفـءكفـء912011/07/01 أخصائى نفسى

الشھید احمد ممدوح رزق بالعتوة القبلیة 2011/07/01 ھناء دمحم ابراھیم الجندى 2369328 كفـءكفـء922011/07/01 أخصائى نفسى

كفر أبو جندى االعدادیةالمشتركة 2011/07/01 ھند یوسف ابراھیم ابوفدان 2366535 كفـءكفـء932011/07/01 أخصائى نفسى

عزبة خلیل االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا ماجد طھ الشركسى 2390811 كفـءكفـء942011/07/01 أخصائى نفسى

١سمال االبتدائیة رقم  2011/07/01 وسام جمال عبدالشافى حماده 2382371 كفـءكفـء952011/07/01 أخصائى نفسى

قطور التجاریة بنات 2010/07/01 والء مفید مصطفى الخلیفة 2382235 كفـءكفـء962011/07/01 أخصائى نفسى

شبرابلولة االبتدائیة 2011/03/01 اثار دمحم ابراھیم ناصف 1765410 كفـءكفـء972011/03/01 أخصائى اجتماعى

صم وضعاف سمع ملحقة بالمشد 2011/03/01 امانى دمحم عبدالوھاب مجاھد 854056 كفـءكفـء982011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2011/03/01 إیمان فاروق عبدالتواب طوالن 2211867 كفـءكفـء992011/03/01 أخصائى اجتماعى

السادات المھنیة بنات 2007/12/24 ایمان محمود دمحم أبودھب 857651 كفـءكفـء1002011/03/01 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.كفر سعدون ت 2011/03/01 تامر حمدى عبدالفتاح عیسوى 2207970 كفـءكفـء1012011/03/01 أخصائى اجتماعى

قطور التجاریة المشتركة 2011/03/01 دعاء ابراھیم دمحم علي داود 1765076 كفـءكفـء1022011/03/01 أخصائى اجتماعى
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قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دینا مدحت دمحم دمحم النجار 2206177 كفـءكفـء1032011/07/01 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بدماط 2011/03/01 زینب صابر حسنین عبدالرحمن عامر 2207748 كفـءكفـء1042011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/07/01 سامح السید إبراھیم مرعى 2211824 كفـءكفـء1052011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة خلیل االبتدائیة 2011/07/01 صفاء السعید عبد الفتاح النجار 1765500 كفـءكفـء1062011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.كفر سعدون ت 2011/03/01 عبدالحمید ابراھیم المغاورى احمد درویش 2207973 كفـءكفـء1072011/03/01 أخصائى اجتماعى

السادات االبتدائیة بقطور 2011/07/01 عبیر  عبدالحمید عبدالفتاح موسى 2126697 كفـءكفـء1082011/07/01 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 مدرسة كفر النعناعى للتعلیم االساسى عزه عبدالنبى عبدالفتاح خفاجى 2210689 كفـءكفـء1092011/07/01 أخصائى اجتماعى

قطور التجاریة بنات 2011/03/01 ماجده محمود عبدالعزیز شتا 2209566 كفـءكفـء1102011/03/01 أخصائى اجتماعى

قطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم ابراھیم فتح هللا النعناعى 2210480 كفـءكفـء1112011/07/01 أخصائى اجتماعى

مدرسة كفر النعناعى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم بسیونى دمحم مرعى 2211208 كفـءكفـء1122011/07/01 أخصائى اجتماعى

قطور التجاریة بنات 2011/07/01 مروه ھارون أحمد عبدهللا 2206178 كفـءكفـء1132011/07/01 أخصائى اجتماعى

أ.إسماعیل ابو عیانة ت/الشھید 2008/03/24 ھبھ ممدوح محمود عطیھ 860615 كفـءكفـء1142011/03/01 أخصائى اجتماعى

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ورده دمحم الشناوى نجم 2205563 كفـءكفـء1152011/03/01 أخصائى اجتماعى

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/07/01 وفاء دمحم احمد عبدالحلیم 1765559 كفـءكفـء1162011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول نشیل الثانویة المشتركة 1992/09/01 العرابى عبد الرحیم العرابى السقعان 827611 كفـءكفـء1172009/01/28 معلم أول أ

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواى ت 1999/03/24 ایمن دمحم على رضوان 1677073 كفـءكفـء1182012/11/01 دكتوراهمعلم أول أ

أ. السید منتصر ت / ش  1992/09/01 خالد نجیب السید سالمھ 835562 كفـءكفـء1192009/01/28 معلم أول أ
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قطور الصناعیة بنین 1994/09/01 فتوح دمحم ابو الیزید احمد 828591 كفـءكفـء1202012/08/01 دكتوراهمعلم أول أ

قطور الصناعیة بنین 1995/09/01 ابراھیم دمحم سلیمان غانم 852294 كفـءكفـء1212009/01/28 معلم أول

السادات المھنیة بنات 1988/06/17 سامى عبدالعزیز دمحم موسى 800777 كفـءكفـء1222009/01/28 معلم أول

قطور الصناعیة بنین 1995/09/01 صالح دمحم عبد العزیز فرج 850117 كفـءكفـء1232009/01/28 معلم أول

فصول نشیل الثانویة المشتركة 1996/11/05 عبد الونیس دمحم شرف موسى 812901 كفـءكفـء1242009/01/28 معلم أول

خالد بن الولید االبتدائیة بدماط 2011/07/01 إبتسام جمال عطیھ حبلص 2208843 كفـءكفـء1252011/07/01 معلم

أ.الھمشرى ت 2011/03/01 إبراھیم صبحى دمحم نصار 2207963 كفـءكفـء1262011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2011/03/01 أحالم عبدالفتاح حسن الحداد 2211827 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

المشد االبتدائیة المشتركة 2010/01/12 احمد البغدادى عبد الرازق المنسى 860900 كفـءكفـء1282011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2011/07/01 أحمد صدیق على سالمھ 2210721 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

الشھید ربیع البربرى ت أ 2011/07/01 احمد عبدالشكور احمد عیسى 2206153 كفـءكفـء1302011/07/01 معلم

ســمـال ع المشتركة 2009/03/01 أحمد على دمحم صفیھ 2207995 كفـءكفـء1312011/03/01 معلم

عزبة السرایا االبتدائیة 2007/11/24 ازھار زین العابدین رزق العایدى 1706806 كفـءكفـء1322011/03/01 معلم

شبرابلولة االبتدائیة 2011/07/01 إسراء كامل أحمد غنیم 2206172 كفـءكفـء1332011/07/01 معلم

الشھید ربیع البربرى ت أ 2011/07/01 اسالم طالل دمحم الشامى 2392251 كفـءكفـء1342011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة بابشواى الملق 2010/07/01 أسماء  عبد الرازق خضر رسالن 2213331 كفـءكفـء1352011/07/01 معلم

میت الشیخ 2011/07/01 أسماء أحمد عبدالفتاح أبوریھ 2208080 كفـءكفـء1362011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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سجین االبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 أسماء جابر سلیمان غیط 2211862 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2011/07/01 أسماء ربیع یحى طوالن 2208068 كفـءكفـء1382011/07/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2011/07/01 أسماء عبدهللا إبراھیم عماره 2208702 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

أ.أمیوط ت 2011/03/01 أسماء عبدهللا أبوالیزید النجار 2210665 كفـءكفـء1402011/03/01 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 أشرف دمحم محمود ونس 854641 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

كفرالنعناعى 2011/07/01 آمال  بكیر دمحم عطیھ 2205797 كفـءكفـء1422011/07/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/03/01 أمانى إبراھیم عبداللطیف فوده 2214710 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

سمال االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 أمانى رمضان مرسى الشیخ 2210157 كفـءكفـء1442011/07/01 معلم

سـما تا ى المشتركة 2011/07/01 أمانى سید احمد إبراھیم سید احمد 2370314 كفـءكفـء1452011/07/01 معلم

أ. السید منتصر ت / ش  2011/07/01 أمانى عبدالواحد عبدالغفار السعدنى 2206145 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

نشیل االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امل عبدالغنى حامد شمس 2209639 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

الشھید اسامھ ابوالفتوح بخباطھ 2011/03/01 أمل لطفى عطیھ شعبان 2211800 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

قطور الثانویة المشتركة 2011/03/01 امنیھ عاطف عبدالقادر البریدى 2206766 كفـءكفـء1492011/03/01 معلم

امیوط االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 أمیره حسین عبدالرحمن الحدیدى 2207968 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

العمة االبتدائیة 2011/03/01 أمیره محمود على عمار 2214738 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/07/01 أمیمھ سعد سعد السقا 2210707 كفـءكفـء1522011/07/01 معلم

الشھید صبحى عبدالحمید دمحم االبتدائیة بدماط 2011/07/01 أمینھ غازى إسماعیل المال 2207773 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

كفر سعدون 2011/03/01 أمینھ دمحم عبدالوھاب حسین 2209594 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2011/03/01 إیمان  دمحم عطیھ دمحم عطیھ 2211799 كفـءكفـء1552011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2011/07/01 ایمان ابراھیم ابوالیزید سالم 2287955 كفـءكفـء1562011/07/01 معلم

العتوة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 إیمان أحمد أحمد ناصف 2211868 كفـءكفـء1572011/03/01 معلم

أ.یوسف حسن أبو ریة ت 2011/07/01 إیمان إسماعیل أحمد المنشاوى 2208705 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

دماط الرسمیة للغات 2010/07/01 إیمان اسماعیل اسماعیل العجان 2208257 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

حسن أبو ریة بالعتابیة 2011/07/01 إیمان أیوب شعبان حجھ 2206047 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

شبرا نباص  االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 إیمان بسیونى دمحم زاید 2207987 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بدماط 2011/07/01 إیمان حلمى إسماعیل ھجرس 2211810 كفـءكفـء1622011/07/01 معلم

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 إیمان رضا سیدأحمد كرتانھ 2223058 كفـءكفـء1632011/03/01 معلم

الشھید ربیع البربرى 2011/07/01 إیمان طالل دمحم الشامى 2211817 كفـءكفـء1642011/07/01 معلم

الشھید ربیع البربرى ت أ 2011/03/01 ایمان طھ محمود مسلم 856777 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

أ.ابراھیم السیداحمد الفرت ت 2011/03/01 ایمان عبدالرازق خضر رسالن 2210101 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

دویدار بالشین 2011/07/01 ایمان دمحم سالم خلیفة 2210003 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

مدرسة نشیل الرسمیھ لغات 2011/03/01 إیمان دمحم عبدالعزیز الدحدوح 2252761 كفـءكفـء1682011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2007/07/26 إیمان دمحم دمحم على التمساح 2210255 كفـءكفـء1692011/03/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/07/01 إیمان محمود السید شحاتھ 850438 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 ایمان مصطفى شبل عطیھ 1765551 كفـءكفـء1712011/03/01 معلم

ابشواى الملق ع بنین 2010/03/01 إیمان منصور السید شھاب 2206765 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/03/01 إیمان نصر أحمد السید 2206183 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

الشھید احمد ممدوح رزق بالعتوة القبلیة 2011/07/01 إیناس سمیر دمحم القلینى 2209631 كفـءكفـء1742011/07/01 معلم

دویدار بالشین 2011/07/01 إیناس عطیھ عبدالعزیز عطیھ 2210017 كفـءكفـء1752011/07/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 إیھاب سلیمان أبوشادى مندیشھ 2209627 كفـءكفـء1762011/07/01 معلم

بلتاج الثانویة المشتركة 2011/03/01 ایھاب فوزى دمحم الھمشرى 860632 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

سجین االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 بردیس دمحم أحمد غیط 2209632 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

فصول العتوه البحریة 2008/09/16 بسطویسى دمحم بسطویسى غنیم 851955 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2011/07/01 بسمھ على سعد المعداوى 2210672 كفـءكفـء1802011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة بابشواى الملق 2008/04/01 تھانى حمدى دمحم مسلم 2205876 كفـءكفـء1812011/07/01 معلم

2011/07/01 عزبة العجیزي ثنیھ رمضان دمحم مرسى 1570284 كفـءكفـء1822011/07/01 معلم

عزبة ماھر االبتدائیة 2011/07/01 جیھان عبدالعزیز زیدان ابراھیم 2209567 كفـءكفـء1832011/07/01 معلم

فصول سجین الثانویة المشتركھ 2011/03/01 حمدى أبو الیزید دمحم غیط 858629 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

١سمال االبتدائیة رقم  2011/07/01 حمھ السید أبوشادى الشناوى 2210706 كفـءكفـء1852011/07/01 معلم

العتوه البحریة 2011/07/01 حمیده عبدالحمید غازى ابراھیم 2213155 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

2011/07/01 ینایر بالشین٢٥شھداء ثورة  حنان حامد بدر الضنین 2205575 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خالد عبدالكریم عبده الجزار 2371382 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

المشد 2011/07/01 خضره بسیونى عبدالفتاح أبودیب 2209984 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

الشھید ربیع البربرى ت أ 2011/03/01 دالیا  صالح عبدالعلیم الغریب 2214809 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

عزبة جاد ت أ 2011/03/01 دالیا احمد دمحم الجندى 2206690 كفـءكفـء1912011/03/01 معلم

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/03/01 دالیا دمحم ابراھیم بدر 2205561 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.حوین ت 2011/03/01 دالیا دمحم اسماعیل شریف 1706837 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2011/07/01 دالیا دمحم عبدالعاطى  العدولى 2214838 كفـءكفـء1942011/07/01 معلم

الھمشرى للتعلیم األساسى 2011/07/01 دالیا یاسین ذكى النجار 2209578 كفـءكفـء1952011/07/01 معلم

سجین االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دعاء الششتاوى یوسف غیط 2245104 كفـءكفـء1962011/07/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء عبدالرحمن دمحم مندیشة 1702807 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

2010/03/01 ینایر بالشین٢٥شھداء ثورة  دعاء فتحي راشد الحشاش 1765233 كفـءكفـء1982011/03/01 معلم

الھمشرى للتعلیم األساسى 2011/07/01 دعاء ممدوح یوسف النجار 2209579 كفـءكفـء1992011/07/01 معلم

الشھید ربیع البربرى ت أ 2011/07/01 دینا رمضان دمحم الشواف 2210719 كفـءكفـء2002011/07/01 معلم

ابشواى الملق الثانویة 2011/07/01 دینا صدقھ داود ابراھیم 2211232 كفـءكفـء2012011/07/01 معلم

أ.النمكیة ت 2011/07/01 رابعھ العدویھ بسیونى بسیونى أبوسیدأحمد 2208060 كفـءكفـء2022011/07/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/07/01 رانیا عبدالفتاح دمحم العباسى 2369888 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

أ. السید منتصر ت / ش  2011/03/01 رانیا دمحم بسیونى الفقى 861784 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم

-----------------------------------
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المؤھل 
األعلي

عبدالمقصود حمودة ع المشتركة 2011/07/01 رباب دمحم عدلى عبدالمقصود نعمة هللا 2206769 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

قطور التجاریة المشتركة 2011/07/01 رتیبھ رشاد دمحم شومان 2399406 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

السیدة عائشة ع بنات 2010/03/01 رجاء دمحم عبدالفتاح العیسوى 858863 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

سـما تا ى المشتركة 2011/07/01 رجاء مرتضى ناجى عالم 2370544 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

مؤسسة قطور االبتدائیة 2011/07/01 رحاب أحمد عبدالحمید السودانى 2206694 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

قطور الثانویة المشتركة 2011/03/01 رحاب عبدالحمید دمحم عمر الضنین 2209563 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

العمة ت أ 2010/07/01 رحاب دمحم رمضان شرف 2208722 كفـءكفـء2112011/07/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2009/01/01 رحاب محى الدین قطب دمحم 2205572 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

خالد بن الولید 2008/03/26 رشا إبراھیم عبدالفتاح السقا 2208835 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

سجین االبتدائیة النموذجیة 2011/07/01 رشا السبد عبدالرازق شرفالدین 2208527 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

أ.أمیوط ت 2011/07/01 رشا رشاد بدیر اسماعیل 2391348 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا رضا على الدحدوح 2210686 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

كوم على 2011/07/01 رشا سمیر جمال بدر 2210684 كفـءكفـء2172011/07/01 معلم

عزبة ماھر للتعلیم االساسى 2011/03/01 رشا عبدالعزیز حسن النجار 2214689 كفـءكفـء2182011/03/01 معلم

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رشا عبدالناصر ربیع بارومھ 2207639 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

الوحدة المجمعة بابشواى الملق 2008/04/01 رشا فرید عبدالستار حبیب 2206772 كفـءكفـء2202011/07/01 معلم

الفنان دمحم فوزى بكفر ابو جندى 2010/03/01 رشا دمحم احمد الدسوقى 861424 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 رضا ابراھیم ابراھیم شتا 1706962 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2011/03/01 رضا عبدالغفار عبدالحمید الدلتونى 2210673 كفـءكفـء2232011/03/01 معلم

مدرسة كفر النعناعى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 رضا دمحم فھمى موسى 2214683 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

الشین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رضا مسعد عبدالوھاب العشرى 2205766 كفـءكفـء2252011/03/01 معلم

وحدة دماط 2011/07/01 رھام دمحم عوض الضنین 2209596 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بدماط 2011/03/01 روحیة ابراھیم عبد المقصود لبن 1706975 كفـءكفـء2272011/03/01 معلم

الشھید صبحى عبدالحمید دمحم االبتدائیة بدماط 2011/03/01 رویدا سلیمان السید شعبان 2211873 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

كوم على االبتدائیة 2011/07/01 ریھام  دمحم حسن حمیده 2205740 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

الریانیة االبتدائیة 2011/03/01 ریھام دمحم بسیونى ھالل 2177064 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

2011/03/01 شبرا بلولة ع المشتركة زینات زكریا عبدالحمید العیارى 2208712 كفـءكفـء2312011/03/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2009/01/02 زینب  دمحم محمود أبوالسعود 2210678 كفـءكفـء2322011/07/01 معلم

الفنان دمحم فوزى بكفر ابو جندى 2011/07/01 زینب دمحم على أبوالعز 2206774 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

سـما تا ى المشتركة 2011/03/01 زینب دمحم مھدى شاھین 2210485 كفـءكفـء2342011/03/01 معلم

صالح الدین ع بنین 2011/03/01 سارة احمد حسن عطا 860889 كفـءكفـء2352011/03/01 معلم

ش عبد هللا شنیشن بنات 2011/07/01 ساره كمال ابوزید شكر 2381974 كفـءكفـء2362011/07/01 معلم

ســمـال ع المشتركة 2011/07/01 سالى رزق محمود صفیھ 2212928 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

شبرابلولة االبتدائیة 2011/03/01 سامیة أحمد كامل محمود شعبان 849791 كفـءكفـء2382011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2838 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

سجین االبتدائیة النموذجیة 2011/07/01 سحر حسن عبدالكریم المالح 2213126 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

كوم على االبتدائیة 2007/09/23 سریة احمد محمود احمد 853830 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواي ت 2011/07/01 سعیده یوسف عبدالغفار السعدنى 2208724 كفـءكفـء2412011/07/01 معلم

الشھید مصطفى احمد عبده راضى بشبرا نباص 2009/03/19 سماح عبدالفتاح على جادهللا 2206829 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

الشھید اللواء أحمد سعد أبو ریة 2011/07/01 سماح مصطفى السید النعناعى 2208073 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

أ.منیر حسن سند بدماط ت 2011/03/01 سمر بسطویسى دمحم كریم 2213738 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

العتوة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 سمر حمدى عبدالحمید كلیلھ 2209574 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواي ت 2011/03/01 سمیحھ عبدالعزیز عبدالعاطى الحدیرى 2210713 كفـءكفـء2462011/03/01 معلم

الفنان دمحم فوزى بكفر ابو جندى 2009/04/18 سناء نصر حسن الحو 2208057 كفـءكفـء2472011/07/01 معلم

عزبة مجاھد 2011/07/01 سناء نصر مصطفى الشورى 2205996 كفـءكفـء2482011/07/01 معلم

شبرا نباص  االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سھا دمحم ابراھیم العیسوى 2207989 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 سھام حسن ھالل حبلص 2208840 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سھام فؤاد أحمد عامر 2205814 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

وحدة دماط 2010/07/01 سوزان أحمد بسیونى حمیده 2210520 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

2011/07/01 خـباطة االعدادیة المشتركة شرین ابراھیم احمد الھمشرى 2209577 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

أ.یوسف حسن أبو ریھ ت 2011/07/01 شرین ابراھیم محمود محفوظ 2205525 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

الشھید ربیع البربرى ت أ 2011/07/01 شرین دمحم سید أحمد أبوفرو 2245101 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دماط الرسمیة للغات 2011/07/01 شرین دمحم دمحم ھدیلھ 2208723 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/07/01 شریھان عبدالمعطى سیدأحمد عماره 2218257 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

سجین االبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 شعبان رمضان عبدهللا االبیارى 855348 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

الشھید حسن طھ رسالن بابشواى 2011/07/01 شفیقھ دمحم حامد شمس 2208058 كفـءكفـء2592011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.حوین ت 2011/03/01 شیریھان عبدالفتاح الشناوى جمعھ 2210966 كفـءكفـء2602011/03/01 معلم

أ. السید منتصر ت / ش  2011/03/01 شیماء  حمدى رزق العدولى 2205693 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2011/03/01 شیماء عبدهللا على مزروع 2210114 كفـءكفـء2622011/03/01 معلم

أ. السید منتصر ت / ش  2011/03/01 شیماء على على غنیم 2210650 كفـءكفـء2632011/03/01 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 شیماء دمحم بسیونى مزروع 2208833 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء دمحم ماھر دمحم سعید 2212513 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

السادات االبتدائیة بقطور 2011/03/01 شیماء محیى الدین مصطفى العجان 859636 كفـءكفـء2662011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بدماط 2011/03/01 صباح أحمد دمحم العجان 2209889 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

مدرسة كفر النعناعى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 صباح سعد یوسف إبراھیم 2209107 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

نشیل الرسمیة لغات 2011/07/01 صفاء عبدالوھاب زكى الشوربجى 2207809 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

نشیل االبتدائیة الحدیثة 2010/07/13 طارق صبحى ابراھیم عدس 2211182 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

سجین ع  بنین 2011/07/01 عاصم حمزه اسماعیل المھر 2371381 كفـءكفـء2712011/07/01 معلم

مؤسسة قطور االبتدائیة 2011/03/01 عبد العزیز شتا عبد العزیز الضنین 860806 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

أ.منیر حسن سند بدماط  ت 2011/03/01 عبد الغنى ملیجى عبد الغنى الخلوانى 858913 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

قطور الثانویة المشتركة 2011/03/01 عبدالھادي حموده عبدالھادي سعد 861055 كفـءكفـء2742011/03/01 معلم

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواي ت 2011/07/01 عبدالوھاب دمحم على عطیھ 2211167 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

مدرسة عزبة مجاھد تعلیم اساسى 2011/03/01 عبیر سمیر عامر موسى 2209637 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

نشیل االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عدیلة عبد القادر دمحم ابو عجیزه 857703 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

أ.یوسف حسن أبو ریة ت 2011/03/01 عزة ابراھیم دمحم شلبى 837840 كفـءكفـء2782011/03/01 معلم

أ.أمیوط ت 2011/03/01 عزة ابراھیم محمود القللى 1707189 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

أ. العجیزى ت 2007/07/26 عزة بدیع ابوالفتوح الزلبانى 849636 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

مؤسسة قطور 2011/07/01 عزه احمد محمود الجزار 2205440 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

صالح الدین ع بنین 2010/07/01 عزه رزق علي السكري 2323498 كفـءكفـء2822011/07/01 معلم

كفر سعدون 2011/07/01 عزه صبحى عبدالمعطى الدراجینى 2207683 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

سمال االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عزه صالح عبدالحمید سرحان 2211860 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بدماط 2011/07/01 عزیزه عیسى رمضان داود 2210724 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

أ.بوریج ت 2011/07/01 عصام فوزى محمود لبن 2206185 كفـءكفـء2862011/07/01 معلم

عزبة خلیل االبتدائیة 2011/03/01 عفاف فؤاد السید عمار 851440 كفـءكفـء2872011/03/01 معلم

أ.بوریج ت 2011/07/01 عال رمضان فتوح مزروع 2210722 كفـءكفـء2882011/07/01 معلم

الشین االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عالء زكریا دمحم ھیكل 2206151 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

مدرسة كفر النعناعى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 على عید على عطیھ 2231563 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

الشھید صبحى عبدالحمید دمحم االبتدائیة بدماط 2007/09/01 علیاء رمضان فتوح مزروع 2208333 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.كفر سعدون ت 2011/07/01 عماد فؤاد مقاوى عبدالسید 2208078 كفـءكفـء2922011/07/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 غادة محمود محمود غازى 2205786 كفـءكفـء2932011/07/01 معلم

فصول سجین الثانویة المشتركھ 2011/07/01 غاده  دمحم أبوالعزایم زاید 2207759 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

أ.كفر سعدون ت 2011/07/01 غاده إبراھیم السید الشركسى 2207972 كفـءكفـء2952011/07/01 معلم

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 غاده بسیونى ابراھیم ابودیب 2211870 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

نشیل الحدیثة 2011/07/01 غاده فؤاد عبدالحلیم راضى 2209620 كفـءكفـء2972011/07/01 معلم

حوین ت ا 2011/07/01 فاتن عید خلیل زیدان 2210702 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

2011/03/01 مدرسة كفر النعناعى للتعلیم االساسى فادیة أحمد عبدالحمید الشناوى 2210704 كفـءكفـء2992011/03/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2011/07/01 فاطمة  فكرى على الشوربجى 2209565 كفـءكفـء3002011/07/01 معلم

اللواء احمد سعد ابو ریة ببلتاج 2011/07/01 فاطمھ السید عبدالفتاح السید 2213227 كفـءكفـء3012011/07/01 معلم

كوم على االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ جمال عبدالغفار لبن 2399319 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

2011/07/01 بصرد١الشھید السید منتصر رقم  فاطمھ عبدالمعطى مصطفى عبدالدایم 2209598 كفـءكفـء3032011/07/01 معلم

2011/07/01 شبرا بلولة ع المشتركة فاطمھ دمحم مصطفى حبیب 2211887 كفـءكفـء3042011/07/01 معلم

الشھید اللواء أحمد سعد أبو ریة 2011/07/01 فتحیھ حامد دمحم عزب 2208720 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

میت الشیخ 2011/07/01 فرحھ عبدالحمید أحمد السید عبدالدایم 2208082 كفـءكفـء3062011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قطورالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العتوة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 فؤادة محروس أبو العینین دمحم 861226 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

العمة االبتدائیة 2011/07/01 فوزیة ربیع مصطفى المسیرى 2207959 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

عزبة جاد االبتدائیة 2011/07/01 فیفى السید بركات مبروك 2210705 كفـءكفـء3092011/07/01 معلم

شبرا نباص  االبتدائیة الجدیدة 2008/09/09 قطب مرسى قطب عبدالال 2207961 كفـءكفـء3102011/03/01 معلم

مؤسسة قطور 2010/07/01 كریمھ عبدهللا ابراھیم عمار 2206691 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

الشھید اللواء أحمد سعد أبو ریة 2011/07/01 كوكب  دمحم أحمد عمار 2210700 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

2011/03/01 شبرا بلولة ع المشتركة لحظھ السید احمد على جمعھ 2209904 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

وحدة دماط 2011/07/01 لمیاء ذكى حمزه بسیونى 2209635 كفـءكفـء3142011/07/01 معلم

الرقیب اول فوزى العرابى التجاریة 2011/07/01 ماجد عبد السمیع علي السعودي 2345747 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

سجین االبتدائیة النموذجیة 2011/03/01 ماجدة عزت احمد كشك 1764938 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

الشھید صبحى عبدالحمید دمحم االبتدائیة بدماط 2011/07/01 مایسھ احمد عطیھ حمادة 2371386 كفـءكفـء3172011/07/01 معلم

عزبة الفار ت ا 2011/07/01 مایسھ شوقى جاد بسیونى 2213145 كفـءكفـء3182011/07/01 معلم

سـما تا ى المشتركة 2011/03/01 مجدى جمعھ أحمد جمعھ 2206775 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

مؤسسة قطور 2011/03/01 محاسن على أبوشادى مندیشھ 2211881 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2010/01/13 دمحم ابراھیم شلبى درویش 2209629 كفـءكفـء3212011/03/01 معلم

أ.بوریج ت 2011/07/01 دمحم إسماعیل السید الحواط 2210277 كفـءكفـء3222011/07/01 معلم

أ.حوین ت 2011/07/01 دمحم حسین السید عویس 2209641 كفـءكفـء3232011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دماط الثانویة المشتركة 2000/10/03 دمحم ذكى عبد الرحمن كدش 857825 كفـءكفـء3242009/01/28 معلم

الفنان دمحم فوزى بكفر ابو جندى 2011/03/01 دمحم رمضان جابر االحول 2208728 كفـءكفـء3252011/03/01 معلم

أ.إسماعیل ابو عیانة ت/الشھید 2011/07/01 دمحم عبدالحافظ أبوالعنین سلطح 2208845 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

نشیل االبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 دمحم عبدالحلیم حامد الدلتونى 2206830 كفـءكفـء3272011/03/01 معلم

عزبة السرایا االبتدائیة 2010/05/04 دمحم عبدالرحمن عبدالغفار مزروع 2206144 كفـءكفـء3282011/07/01 معلم

اللواء احمد سعد ابو ریة ببلتاج 2011/03/01 دمحم عبدالمنعم توفیق سالم 2209584 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

قطور الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالمنعم عبدالسالم النجار 2209583 كفـءكفـء3302011/07/01 معلم

وحدة ابشواى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عالء الدین ابراھیم تجریده 2209590 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

مدرسة نشیل الرسمیھ لغات 2008/09/24 دمحم دمحم توفیق دمحم الدلتونى 2208062 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 دمحم دمحم على حمد 858550 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

نشیل االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم مسعد دمحم مطاوع 860855 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

سمال الثانویة المشتركة 2008/09/24 دمحم نجاح عبدهللا مزروع 861105 كفـءكفـء3352011/03/01 معلم

أ.العمة ت 2011/07/01 محمود بیلى ابراھیم زعیمة 2368398 كفـءكفـء3362011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2011/03/01 مروه ابراھیم عبدهللا صالح 2211857 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 مروه السید عبدالمعطى شلتح 2208699 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

مؤسسة قطور 2011/07/01 مروه حمدى دمحم أبوجبل 2208708 كفـءكفـء3392011/07/01 معلم

الشھید احمد ممدوح رزق بالعتوة القبلیة 2011/03/01 مروه دمحم إسماعیل أبویوسف 2206173 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قطورالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سجین االبتدائیة النموذجیة 2011/07/01 مروه مصطفى راغب شرف 2209600 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بدماط 2010/01/26 مصطفى دمحم عبدالغفار مزروع 834956 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2007/09/24 منار یونس رزق عایدى 2210240 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

دویدار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منال باشیر أحمد جوده 2210047 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

أ.أمیوط ت 2011/03/01 منال عبد المحسن أحمد النجار 852468 كفـءكفـء3452011/03/01 معلم

الشھید صبحى عبدالحمید دمحم االبتدائیة بدماط 2011/07/01 منى عبدالرحیم عبداللطیف حبلص 2210701 كفـءكفـء3462011/07/01 معلم

عزبة ماھر للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى دمحم أحمد خلیفھ 2209568 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.میت الشیخ ت 2011/03/01 مھا حلمى الرفاعى الجمل 2214714 كفـءكفـء3482011/03/01 معلم

قطور الثانویة المشتركة 2011/03/01 مھا دمحم على السمكرى 2211826 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مھا محمود نجم عبدالقادر  نجم 2211869 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

أ.أمیوط ت 2011/07/01 مى رأفت عبدالمنعم الحدیدى 2366897 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

١سمال االبتدائیة رقم  2010/03/01 مى سعد ذكریا حبق 2209587 كفـءكفـء3522011/03/01 معلم

مدرسة نشیل الرسمیھ لغات 2011/07/01 میادة على عبدالفتاح الضاحى 2372248 كفـءكفـء3532011/07/01 معلم

بلتاج ع المشتركة 2011/03/01 میاده السید أحمد الدالى 2207981 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

قطور االعدادیةالحدیثة بنین 2011/03/01 میاده بسیونى محمود القللى 2209625 كفـءكفـء3552011/03/01 معلم

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 میاده رمضان دمحم عید 2383995 كفـءكفـء3562011/07/01 معلم

١سمال االبتدائیة رقم  2011/07/01 میرفت عبدالخالق على الحمزاوى 2211885 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

مؤسسة قطور 2011/03/01 نادیھ بسیونى عبدالعزیز  مرجان 2207951 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

مؤسسة قطور االبتدائیة 2011/03/01 ناریمان نادر أبوالحسن سالمھ 2208726 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

الشھید وائل منجى عوض رمضان بمحلة مسیر 2011/03/01 نانسى سعد دمحم الشرقاوى 2210714 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2011/03/01 نانسي ابراھیم رحب طلبة 1702893 كفـءكفـء3612011/03/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2010/03/01 نانى على محمود ابراھیم 2208713 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

نشیل الرسمیة للغات 2011/07/01 نانیس إبراھیم إبراھیم زرارة 2209564 كفـءكفـء3632011/07/01 معلم

دماط التجاریة المشتركة 2011/07/01 ناھد ابراھیم عبدالرحمن ھجرس 2209616 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

عزبة خلیل االبتدائیة 2011/03/01 نبیھھ أحمد على عمر 2207713 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواى ت 2011/07/01 نجاح نبیھ على زنفل 2210676 كفـءكفـء3662011/07/01 معلم

أمیوط ع بنات 2011/07/01 نجفھ السید سعید الحوفى 2210715 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

٢سمال االبتدائیة رقم  2011/07/01 نجالء عبدهللا رفعت باشا  صفیھ 2208055 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

2011/07/01 مدرسة كفر النعناعى للتعلیم االساسى نجالء على محمود ابراھیم 2207979 كفـءكفـء3692011/07/01 معلم

الشھید ھانى بلتاجى راضى عطا بنـشـیـل 2011/07/01 نجالء عید عید النجار 2206770 كفـءكفـء3702011/07/01 معلم

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء دمحم أحمد شومان 2209066 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

فصول العتوه البحریة 2011/03/01 نجالء دمحم لطفى فالطھ 2212516 كفـءكفـء3722011/03/01 معلم

عزبة خلیل االبتدائیة 2011/07/01 نجوان السعید محمود شومان 2208071 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2003/01/01 نجوى رشاد فرج عامر 2205566 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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2011/03/01 بصرد١الشھید السید منتصر رقم  نجوى دمحم عبد الغفار طوالن 861388 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

نشیل االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 نجوى مشرف أحمد ھنید 2208846 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.بوریج ت 2007/10/07 نجیھ حسینى على  حماده 2210218 كفـءكفـء3772011/03/01 معلم

الشھید وائل منجى عطا بمحلة مسیر 2011/03/01 نرمین سعد عبدالجواد سلیم 2208706 كفـءكفـء3782011/03/01 معلم

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 نرمین نبیل قدرى الطرابیشى 1690063 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

عبد المعطى دمحم حسن حمدان بسمتاى 2003/07/01 نسرین العفیفى دمحم غانم 860503 كفـءكفـء3802009/01/28 معلم

ش دمحم انور السادات ع بنات 2011/07/01 نسرین مصطفى عبدالقادر السبطاسى 2210688 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

الشین ع المشتر كـة 2011/07/01 نسمھ السید عبدالمعطى شلتح 2369338 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.الھمشرى ت 2011/03/01 نسمھ دمحم ابراھیم بیومى 2206520 كفـءكفـء3832011/03/01 معلم

أ.الشھید اسماعیل ابو عیانة  ت 2011/03/01 نعمھ ابراھیم احمد جادهللا 2205506 كفـءكفـء3842011/03/01 معلم

بلتاج ع المشتركة 2011/03/01 نعمھ أبوالعز دمحم عطیھ 2210703 كفـءكفـء3852011/03/01 معلم

بلتاج ع المشتركة 2011/03/01 نھا بسیونى عبدهللا خلیفھ 2210679 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

العمة ت أ 2011/07/01 نھا فایز عبید دمحم 2208719 كفـءكفـء3872011/07/01 معلم

نشیل الجدیدة 2011/07/01 نھى ابراھیم أبوزید السمالوى 2206773 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بدماط 2011/07/01 نھى صالح حامد ابراھیم 2210709 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

مدرسة عزبة مجاھد تعلیم اساسى 2011/07/01 نھى عبدالسمیع دمحم حسین 2366528 كفـءكفـء3902011/07/01 معلم

الشھید احمد ممدوح رزق بالعتوة القبلیة 2011/06/01 نوال عطیھ على شاھین 2214729 كفـءكفـء3912011/07/01 معلم
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قطور الثانویة المشتركة 2010/03/01 نور سالم عبدالحمید سالم 2209592 كفـءكفـء3922011/03/01 معلم

العتوة البحریة االبتدائیة 2011/03/01 نورة أحمد عید شریبھ 859634 كفـءكفـء3932011/03/01 معلم

2011/07/01 شبرا بلولة ع المشتركة نوره السید ابراھیم الصعیدى 2212518 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

سمال االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ھالة رجب مصطفى عبدالغفار 861765 كفـءكفـء3952011/03/01 معلم

أمیوط االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ھالة سید احمد دمحمسید احمد 860589 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

الشھید ھانى بلتاجى راضى عطا بنـشـیـل 2011/07/01 ھالھ زكریا دمحم اسماعیل 2371563 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

حسن أبو ریة بالعتابیة 2011/07/01 ھالھ محمود دمحم النجار 2208710 كفـءكفـء3982011/07/01 معلم

الشین ع المشتر كـة 2011/03/01 ھانى عبد الجلیل عبد التواب العزب 860751 كفـءكفـء3992011/03/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم دمحم النعناعى 2205865 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

أ.الشھید مجدى شعبان عبدالعزیز بابشواى ت 2010/03/01 ھبھ على ابراھیم العشماوى 860395 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

قطور االعدادیةالحدیثة بنین 2011/07/01 ھبھ دمحم فتحى نعیم 2206186 كفـءكفـء4022011/07/01 معلم

قطور االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ محمود عبدالواحد جبر 2206582 كفـءكفـء4032011/07/01 معلم

سمال االبتدائیة الجدیدة 2008/11/03 ھدى احمد محمود راشد 2203115 كفـءكفـء4042011/03/01 معلم

نشیل االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھدى عبدالفتاح احمد عطیھ 2205932 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

اسماعیل دمحم السید ابو عیانة/ الشھید 2010/07/01 ھدى دمحم عبدالجواد األقور 2213847 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

٢سمال االبتدائیة رقم  2010/03/01 ھمت عبدالحمید دمحم العطار 2208725 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

خالد بن الولید 2011/07/01 ھناء احمد دمحم الخطیب 1693565 كفـءكفـء4082011/07/01 معلم
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١شبرا نباص  االبتدائیة رقم  2010/03/01 ھناء عبدالعزیز دمحم ابوالخیر 2206591 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2010/03/01 ھناء یوسف دمحم أحمد 2206825 كفـءكفـء4102011/03/01 معلم

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھیثم بسیونى منصور الشناوى 2214823 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

أ.أمیوط ت 2011/03/01 وجیدة فاروق حامد حسین 1707170 كفـءكفـء4122011/03/01 معلم

المشد االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ورده حسین دمحم سلیم 2208701 كفـءكفـء4132011/03/01 معلم

الشھید اسامھ ابوالفتوح عبد الرزق بخباطھ 2010/07/01 وفاء احمد محمود جزر 2371402 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

قطور البلد االعدادیة المشتركة 2011/03/01 وفاء السید على أبوغازى 2206150 كفـءكفـء4152011/03/01 معلم

شبرا نباص  االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 وفاء زھران السید زھران 861459 كفـءكفـء4162011/03/01 معلم

العتوه البحریة 2011/07/01 وفاء مصطفى دمحم أبوھرجھ 2206175 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

قطور الثانویة المشتركة 2011/03/01 وفاء مصطفى دمحم حبیب 2207966 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

الفنان دمحم فوزى بكفر ابو جندى 2005/08/16 والء ابراھیم سعد ابراھیم 2208277 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

العمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 والء ابراھیم دمحم حشیش 2368397 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

نشیل الرسمیة لغات 2011/07/01 والء السعید عبدالواحد رخا 2211878 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

اللواء احمد سعد ابو ریة ببلتاج 2011/03/01 والء جب هللا عبدالبارى حمد 2210712 كفـءكفـء4222011/03/01 معلم

٢سمال االبتدائیة رقم  2008/04/04 والء على سید أحمد صفیة 2206764 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

عبدالمقصود حمودة ع المشتركة 2009/01/21 یاسر دمحم طھ خضر 2207996 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم
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الشھید احمد فكرى بإكوة الحصة 2011/07/01 احمد جمال احمد اللبان 2388332 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

كفر الباجة االبتدائیة 2011/07/01 أحمد خیري عبد العظیم زعیر 2256641 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

كفر القصار االبتدائیة 2011/07/01 اسالم سعید أحمد القاضى 2393360 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/07/01 آمال دمحم علي جعفر 2254253 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 أمانى عاطف دمحم النجار 2195157 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 أمل حسن  شحاتھ حسن أحمد 2164299 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 أمل سمیر دمحم ناصف 2148876 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة السید على الفقى 2195917 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/07/01 إیمان  دمحم محمود الفار 2163013 كفـءكفـء92011/06/27 أمین مكتبة

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 ایمان حلمى دمحم على خلفا 2123974 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

كفر الزیات ث للبنات 2011/07/01 ایمان سامى حسن البسیونى 2113159 كفـءكفـء112011/06/27 أمین مكتبة

كفر الزیات المعماریة الزخرفیة 1987/05/01 أیمن عبد الوھاب أحمد قمحة 2112694 كفـءكفـء122009/12/10 أمین مكتبة

على عبد الرسول ع بنات/ ش 2011/07/01 ایھاب السید عبدالسالم شلبى 2190348 كفـءكفـء132011/06/27 أمین مكتبة

الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 بسمة السید فوزي دمحم عبد الملك 2164295 كفـءكفـء142011/06/27 أمین مكتبة

كوم مھنا للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2011/07/01 بسمھ نصر عبدالعاطى ابو دمحم 2394805 كفـءكفـء152011/06/27 أمین مكتبة

أ اإلبتدائیة.عزبة صادق ت 2011/07/01 حسین عبد الرحمن شحاتھ رجب 2189871 كفـءكفـء162011/06/27 أمین مكتبة

كفر الزیات ث للبنات 2011/07/01 دالیا فوزى مصطفى المحالوى 2146894 كفـءكفـء172011/06/27 أمین مكتبة
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كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید حسن اسماعیل الشیخ 2011/07/01 رانیا حسن كمال طاحون 2164290 كفـءكفـء182011/06/27 أمین مكتبة

ابیج االبتدائیة 2011/07/01 رانیا صالح الدین عبدالمحسن المالح 2214991 كفـءكفـء192011/06/27 أمین مكتبة

صالح الدین  االبتدائیة 2011/07/01 رباب عوض عرفھ علي 2194538 كفـءكفـء202011/06/27 أمین مكتبة

الشھید دمحم الشازلى بكفر دیما 2011/07/01 سالى دمحم عبدالخالق دمحم 2190389 كفـءكفـء212011/06/27 أمین مكتبة

النوراالبتدائیةبقصر نصر الدین 2011/07/01 سعاد بدوي حسن نصر 2252887 كفـءكفـء222011/06/27 أمین مكتبة

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/07/01 سعیده سعید دمحم البرل 2403030 كفـءكفـء232011/06/27 أمین مكتبة

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 2011/07/01 سمر سعید غریب عمار 2163024 كفـءكفـء242011/06/27 أمین مكتبة

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2011/07/01 شیماء السید دمحم العریان 2190663 كفـءكفـء252011/06/27 أمین مكتبة

2011/07/01  النجار الثانویة بنین صفاء صبحى دمحم الدرس 2149702 كفـءكفـء262011/06/27 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/07/01 دمحم أحمد حسني عبد العزیز 2256643 كفـءكفـء272011/06/27 أمین مكتبة

أ.كفر حـشاد ع  ت 2011/07/01 دمحم الصاوى زاھر النصیرى 2190432 كفـءكفـء282011/06/27 أمین مكتبة

الشھیدعبدالحمید عبداللطیف 2011/07/01 منى  علي سعید زھران 2163028 كفـءكفـء292011/06/27 أمین مكتبة

شبراریس  االبتدائیة 2011/07/01 میاده سمیر ابورواش زیدان 2189524 كفـءكفـء302011/06/27 أمین مكتبة

الشھید عبد السالم عارف 2011/07/01 میاده محمود عبدالغنى عماره 2189643 كفـءكفـء312011/06/27 أمین مكتبة

الشھید دمحم على قطب بالدلجمون 2011/07/01 ناھد سمیر  ریاض القیعي 2119753 كفـءكفـء322011/06/27 أمین مكتبة

كفر الھواشم االبتدائیة 2011/07/01 نجالء على عبدالجواد زیان 2377229 كفـءكفـء332011/06/27 أمین مكتبة

الدلجمون الجدیدة 2011/07/01 نوره عبدالمنعم على الناعم 2349685 كفـءكفـء342011/06/27 أمین مكتبة
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كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

كفر دیما االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عباس السید السباغ 2146857 كفـءكفـء352011/06/27 أمین مكتبة

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/07/01 ھند عاطف حسنین احمد الجزیرى 2392180 كفـءكفـء362011/06/27 أمین مكتبة

النصر االبتدائیة 2011/07/01 وفاء عبد المجید دمحم ابو شنب 2194542 كفـءكفـء372011/06/27 أمین مكتبة

الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابراھیم الشابورى 2278255 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 احالم محمود مصطفى محمود 2260795 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أ.الشھید سعد مصطفى الخبیرى ت 2011/07/01 أحمد  دمحم دمحم خضر 2194544 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المھندس على عبد القوى بدر ع 2011/07/01 اسماء عبدالكریم دمحم رجب 2281278 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

شبراریس  االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم حامد منصور 2189515 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم عبد النبى بنات/ ش 2011/07/01 أمین ابراھیم عبدربھ محمودالبنبى 2295460 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أ االبتدائیة. كفرالشیخ على ت 2011/07/01 أمینھ دمحم دمحم صالح 2392164 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 أیرین فاروق غبلایر شتا 2171408 كفـءكفـء452011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/07/01 ایمان على أحمد االعمى 2190645 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أم المؤ منین ع بنات 2011/07/01 ایمان على احمد نصار 2195150 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المھندس على عبد القوى بدر ع 2011/07/01 أیمن ابراھیم عبدالاله العتر 2393342 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

كوم مھنا للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2011/07/01 بشرى محمود حسین فرج أمان 2377361 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مشلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حنان احمد دمحم عبده 2190723 كفـءكفـء502011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھیدعبدالحمید عبداللطیف 2011/07/01 دعاء طھ حامد احمد حموده 2190624 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

كفر الزیات الصناعیة بنات 2011/07/01 دینا دمحم صادق شبانھ الخولى 2190606 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أ االبتدائیة. كفرالشیخ على ت 2011/07/01 رابعھ على احمد الخولى 2146888 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2011/07/01 رانیا رمضان مصطفى الشوره 2189655 كفـءكفـء542011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أ االبتدائیة.بنوفر ت 2011/07/01 رضا عطیة عبد المجید سالم 2366054 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ابیج االبتدائیة 2011/07/01 زكریا على دمحم سید احمد فیاض 2136056 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

بسیونى شاكر كشك/الشھید 2011/07/01 سامیھ شعبان عبدالسالم القدیم 2177122 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة 2011/07/01 شیرین یسرى محى الدین عبدالرازق 2190700 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 فاطمة ابراھیم محمود متولي 2369800 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة ابو الغر الثانویة المشترك 2011/07/01 دمحم عرفھ دمحم شویتھ 2199374 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أبیج ع المشتركة 2011/07/01 دمحم ھاشم عبد الرؤف  الشریف 2197925 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الزیات ث للبنات 2011/07/01 مروه أحمد عبدالباقى خضیر 2195093 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الزیات الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/01 منال دمحم رضا زكى عبدالغفار 2280222 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/07/01 ناھد نبیھ عبدالفتاح نصر 2354439 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الزیات الصناعیة بنات 2011/07/01 نھى محمود احمد ابوالعمایم 2267089 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد السالم عارف 2011/07/01 ھدي حمدي ذكي عبد الغفار 2171414 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

كفر الزیات المعماریة الزخرفیة 2011/07/01 ھشام احمد محجوب رصد 2258678 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

أ.كفر حـشاد ع  ت 2011/07/01 أحمد یاسین أحمد عطا 2277045 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

أبیج ع المشتركة 2011/07/01 أسماء جمال ھاشم الشیخ 2250220 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة بكفر شماخ 2011/07/01 اسماء صالح أحمد بھنسى 2392230 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.كفر حشاد ت 2011/07/01 أسماء عبدالنبى بسیونى ابوطریھ 2277023 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى نفسى

كفرالقصار االعدادیة 2011/07/01 السید رمضان عبد العزیز رمضان 2257782 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید احمد فكرى بإكوة الحصة 2011/07/01 أمل صالح السید خلف 2393380 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 أمیرة دمحم عبد السالم عبد المنعم العجان 2298539 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى نفسى

كفر شماخ االبتدائیة 2011/07/01 ایمان أحمد  أحمد شماخ 2291158 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى نفسى

المھندس على عبد القوى بدر ع 2011/07/01 تیسیر عبدالعزیز عبدالغفار جامع 2392216 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى نفسى

كفر الزیات المعماریة الزخرفیة 2011/07/01 حسن كمال حسن البنا 2391393 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/07/01 حسناء دمحم عبد الحمید صبیحة 2255892 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى نفسى

ش نبیل الدھراوى 2011/07/01 خلیل القطب خلیل خاطر 2339724 كفـءكفـء792011/06/27 أخصائى نفسى

الحریة االبتدائیة بالدلجمون 2011/07/01 دعاء رجب حسن أبو زنار 2305259 كفـءكفـء802011/06/27 أخصائى نفسى

شبراریس ع المشتركة 2011/07/01 دعاء دمحم حسین درویش 2392016 كفـءكفـء812011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید المقدم یسري دمحم عتمان 2011/07/01 دعاء مصطفي دمحم طنش 2314120 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى نفسى

أ اعدادي. كفر الشیخ علي ت  2011/07/01 دینا حسن ابراھیم حسن صالح 2259620 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 رانیا جمعھ عبدالرحمن غریب 2286549 كفـءكفـء842011/06/27 أخصائى نفسى

كوم مھنا للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2011/07/01 راویة أنور عامر دمحم یونس 2338625 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى نفسى
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كفر شماخ ع المشتركة 2011/07/01 رحاب حسین حسین أحمد الفقي 2286123 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.كفر حشاد ت 2011/07/01 رشا شوقى محمود زاید 2394881 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى نفسى

الحریة االبتدائیة بابیار 2011/07/01 رندا عبدالحمید السید فتوح 2279506 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى نفسى

كفور بلشاى االبتدائیة 2011/07/01 زینب مسعد مسعد سلیم 2291162 كفـءكفـء892011/06/27 أخصائى نفسى

كفر الزیات االبتدائیة للبنین 2011/07/01 سارة أحمد أباصیرى حمادة 2393397 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى نفسى

صالح الدین  االبتدائیة 2011/07/01 سامیة سمیر دمحم ابراھیم الفقي 2255888 كفـءكفـء912011/06/27 أخصائى نفسى

الفتح االبتدائیة بالدلجمون 2011/07/01 سحر ابراھیم غریب الحصرى 2391086 كفـءكفـء922011/06/27 أخصائى نفسى

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 2011/07/01 سحر عطیھ دمحم الجمل 2269963 كفـءكفـء932011/06/27 أخصائى نفسى

أ.شھداء منشاة الكردى ت 2011/07/01 سعاد رجب دمحم الحاج 2392255 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى نفسى

عبد هللا عبد ربھ عثمان المشتركة 2011/07/01 سعیدة دمحم أحمد الصباغ 2341533 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى نفسى

الدلجمون الجدیدة 2011/07/01 سماح أحمد فتحى خاطر 2260796 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/07/01 سماح امین علي شلتوت 2396575 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید عبد السالم عارف 2011/07/01 سماح جوده ابراھیم ھتھوت 2277027 كفـءكفـء982011/06/27 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 2011/07/01 سماح شوقي سلیمان عاشور 2260025 كفـءكفـء992011/06/27 أخصائى نفسى

المھندس على عبدالقوى بدر 2011/07/01 سناء عبدهللا عبدالعزیز باشا 2391357 كفـءكفـء1002011/06/27 أخصائى نفسى

كفر الھواشم االبتدائیة 2011/07/01 شیماء عبد السمیع دمحم نصر 2291160 كفـءكفـء1012011/06/27 أخصائى نفسى

دمحم عبد النبى بنات/ ش 2011/07/01 صابرین عطیھ عید الجمال 2277042 كفـءكفـء1022011/06/27 أخصائى نفسى
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مدرسة ابو الغر الثانویة المشترك 2011/07/01 صفاء السید عبد الرؤوف الشنشوري 2262480 كفـءكفـء1032011/06/27 أخصائى نفسى

كفر الزیات الصناعیة بنات 2011/07/01 عبیر السید عبد الوھاب السید 2354939 كفـءكفـء1042011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 عزة صبحي كمال الجیزاوي 2369015 كفـءكفـء1052011/06/27 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب ت أ 2011/07/01 عزة دمحم أحمد شعبان 2280319 كفـءكفـء1062011/06/27 أخصائى نفسى

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 علیاء عبدالحكیم عثمان شلبى 2258682 كفـءكفـء1072011/06/27 أخصائى نفسى

أ. نبیل ابراھیم القیعى  ت / ش 2011/07/01 عمرو مصطفى اسماعیل احمد عبده 2394812 كفـءكفـء1082011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2011/07/01 غاده عبدالغنى صابر التلب 2260791 كفـءكفـء1092011/06/27 أخصائى نفسى

أ.كفر حـشاد ع  ت 2011/07/01 فاطمھ صالح عبدالعظیم الصباغ 2277019 كفـءكفـء1102011/06/27 أخصائى نفسى

دلبشان االبتدائیةالجدیدة 2011/07/01 فاطمھ دمحم محمود غنیم 2257080 كفـءكفـء1112011/06/27 أخصائى نفسى

ا بنین. كفر الشوربجى ت  2011/07/01 ماجده اسماعیل عطیھ منصور 2245619 كفـءكفـء1122011/06/27 أخصائى نفسى

دمحم عبد النبى بنات/ ش 2011/07/01 ماجده جمعھ محمود الشورة 2391359 كفـءكفـء1132011/06/27 أخصائى نفسى

المھندس على عبد القوى بدر ع 2011/07/01 دمحم الشحات بدوى یونس 2389799 كفـءكفـء1142011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/07/01 دمحم رمضان دمحم البقلى 2277040 كفـءكفـء1152011/06/27 أخصائى نفسى

كفر الزیات الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/01 محمود عاطف عبدالفتاح یحیى 2274699 كفـءكفـء1162011/06/27 أخصائى نفسى

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 2011/07/01 مرفت عبدالجواد عبدالغنى مسعود 2275742 كفـءكفـء1172011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 مروة  علي علي شرف الدین 2259359 كفـءكفـء1182011/06/27 أخصائى نفسى

كفر االشقر االبتدائیة 2011/07/01 مروة احمد دمحم عبوده 2253558 كفـءكفـء1192011/06/27 أخصائى نفسى
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ابیار االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مفیدة دمحم محمود دمحم حسن 2280428 كفـءكفـء1202011/06/27 أخصائى نفسى

فصول قصر نصر الدین االعدادیة 2011/07/01 منال عبدهللا عبدالقادر خیره 2392219 كفـءكفـء1212011/06/27 أخصائى نفسى

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/07/01 منال لطفى مصطفى رحاب 2279459 كفـءكفـء1222011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم عبدالمقصود خطاب 2394708 كفـءكفـء1232011/06/27 أخصائى نفسى

النصر االبتدائیة 2011/07/01 مى عوض عرفة على 2280432 كفـءكفـء1242011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید عبد السالم عارف 2011/07/01 مي دمحم عبد العزیز حسان 2257945 كفـءكفـء1252011/06/27 أخصائى نفسى

صالح الدین  االبتدائیة 2011/07/01 نعیمھ دمحم عبدالھادى عبدالفتاح 2341087 كفـءكفـء1262011/06/27 أخصائى نفسى

مؤسسة ابیار االبتدائیة 2011/07/01 نھاد دمحم عباس ماضي 2398033 كفـءكفـء1272011/06/27 أخصائى نفسى

أ االبتدائیة.شھداء منشأة الكردى ت 2011/07/01 نورا رمضان على السید 2392186 كفـءكفـء1282011/06/27 أخصائى نفسى

مشلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نورا ممدوح عبدالمنعم فوده 2391353 كفـءكفـء1292011/06/27 أخصائى نفسى

مشلة االبتدائیة 2011/07/01 نوره حمدى دمحم رحاب 2279480 كفـءكفـء1302011/06/27 أخصائى نفسى

الشـو ربـجى ع بنین 2011/07/01 ھاجر احمد طھ العقیلى 2389786 كفـءكفـء1312011/06/27 أخصائى نفسى

بھى الدین ابو جازیة بنون/د 2011/07/01 ھانى احمد شوقى دمحم عامر 2380987 كفـءكفـء1322011/06/27 أخصائى نفسى

كفر دیما ع المشتركة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم دمحم احمد سالمھ 2275750 كفـءكفـء1332011/06/27 أخصائى نفسى

أ.شھداء منشاة الكردى ت 2011/07/01 ھبھ هللا راغب سعد  شتات 2392252 كفـءكفـء1342011/06/27 أخصائى نفسى

الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 ھمس دمحم دمحم عیسى 2318030 كفـءكفـء1352011/06/27 أخصائى نفسى

الحریة االبتدائیة بالدلجمون 2011/07/01 ھناء عبدالعزیز عبدهللا شلفوطھ 2306419 كفـءكفـء1362011/06/27 أخصائى نفسى
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الشھیدعبدالحمید عبداللطیف 2011/07/01 ھند سلیمان دمحم علیوه 2396639 كفـءكفـء1372011/06/27 أخصائى نفسى

قصر نصر الدین االبتدائیة 2011/07/01 ھند سیداحمد السید عبداللطیف 2279482 كفـءكفـء1382011/06/27 أخصائى نفسى

أ. نبیل ابراھیم القیعى  ت / ش 2011/07/01 ھند عبدالمنعم على الفقى 2282941 كفـءكفـء1392011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/03/01 وفاء ابراھیم الدمرداش رصد 2146653 كفـءكفـء1402011/02/14 أخصائى نفسى

الفتح االبتدائیة بالدلجمون 2011/07/01 وفاء على عبدهللا سعفان 2279502 كفـءكفـء1412011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 والء أحمد عبدالقوى صیام 2370504 كفـءكفـء1422011/06/27 أخصائى نفسى

وحدة أبو الغر االبتدائیة 2011/07/01 والء عطیھ كامل الصفتى 2257170 كفـءكفـء1432011/06/27 أخصائى نفسى

النصر االبتدائیة 2011/07/01 یسرا دمحم كمال سلیمان النجار 2334198 كفـءكفـء1442011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید وائل عاطف طاحون 2000/10/03 امل عاطف على راضى 838956 كفـءكفـء1452012/07/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

كفر شماخ ع المشتركة 1994/10/13 دمحم عبدالمجید دمحم الدسوقى 840789 كفـءكفـء1462009/01/28 أخصائى اجتماعى أول

مشلة الثانویة المشتركة 1994/07/11 مدحت رشاد ابراھیم رصد 827413 كفـءكفـء1472009/12/10 أخصائى اجتماعى أول

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 أحمد كمال السید سالم غنیمھ 2133447 كفـءكفـء1482011/06/27 أخصائى اجتماعى

فصول قصر نصر الدین االعدادیة 2011/07/01 أسامة ممدوح عبد المنعم الدلجموني 2255886 كفـءكفـء1492011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/01 أسماء أبو بكر عثمان عبدهللا دمحم 1625940 كفـءكفـء1502011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/03/01 امیره السید دمحم الكشكى 2146798 كفـءكفـء1512011/02/28 أخصائى اجتماعى

أ ابتدائي. الطالبیة ت  2011/03/01 بشرى دمحم صباح عبدالغفار شویتھ 2191247 كفـءكفـء1522011/02/14 أخصائى اجتماعى

أ.الشھید سعد مصطفى الخبیرى ت 2011/07/01 تامر مصطفى رزق ابو الخیر 2126532 كفـءكفـء1532011/06/27 أخصائى اجتماعى
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الشھید دمحم على قطب بالدلجمون 2011/07/01 رشا سلیمان ابو العنین زھران 1591220 كفـءكفـء1542011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد السالم عارف 2011/03/01 رشا دمحم بسیونى عطیھ 2136957 كفـءكفـء1552011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفرالقصار االعدادیة 2011/07/01 سعید رشوان حامد دمحم 2391403 كفـءكفـء1562011/06/27 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة 2011/03/01 سوزان دمحم محمود حامد درویش 2139690 كفـءكفـء1572011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفر القصار االبتدائیة 2011/03/01 شیماء دمحم السید حسن 2139173 كفـءكفـء1582011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید ابراھیم البراجة 2011/03/01 عال عبدالحمید دمحم ابوطالب 2136914 كفـءكفـء1592011/02/14 أخصائى اجتماعى

ابیج االبتدائیة 2011/03/01 على السید على العونى 2136042 كفـءكفـء1602011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/03/01 عمرو دمحم سعید سید 2126494 كفـءكفـء1612011/02/28 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب ت أ 2011/07/01 غادة عباس عبد الرؤف ابو الخیر 2242189 كفـءكفـء1622011/06/27 أخصائى اجتماعى

كفر الزیات المیكانیكیة بنبن 2011/03/01 دمحم سالم محمود الشین 1602246 كفـءكفـء1632011/02/14 أخصائى اجتماعى

المھندس على عبد القوى بدر ع 2011/03/01 دمحم سعید دمحم الرفاعى وھیبھ 2127994 كفـءكفـء1642011/02/14 أخصائى اجتماعى

منشاة سلیمان االبتدائیة بنین 2011/07/01 دمحم محجوب سلیمان محجوب 2136961 كفـءكفـء1652011/06/27 أخصائى اجتماعى

أ االبتدائیة.شھداء منشأة الكردى ت 2011/03/01 محمود دمحم محمود خلیل 2197906 كفـءكفـء1662011/02/14 أخصائى اجتماعى

فصول قصربغداد الثانویھ 2011/03/01 ناھد رجب دمحم علي 851683 كفـءكفـء1672011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/03/01 نجالء فتحي دمحم القاضي 2128981 كفـءكفـء1682011/02/14 أخصائى اجتماعى

أبیج ع المشتركة 2011/03/01 ھانم عبد المنعم احمد جعضیض 2009780 كفـءكفـء1692011/02/28 أخصائى اجتماعى

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 2011/07/01 ھبھ عبد النبى اسماعیل حمودة 2218593 كفـءكفـء1702011/06/27 أخصائى اجتماعى
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر الزیات الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2011/03/01 ولید احمد عبد العلیم محمود 1821632 كفـءكفـء1712011/02/14 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 1989/06/30 ابراھیم دمحم ابراھیم حمودة 815602 كفـءكفـء1722009/12/10 معلم أول

أ باسدیمة.سعد مصطفى الخبیرى ت 1991/09/01 امینة دمحم عبد  العزیز حمزة 836810 كفـءكفـء1732009/01/28 معلم أول

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 1999/03/24 حنان حامد عبد الرحمن محجوب 853296 كفـءكفـء1742009/12/10 معلم أول

أ باسدیمة.سعد مصطفى الخبیرى ت 1991/09/01 سعاد ابو الیزید بسیونى صبرة 834870 كفـءكفـء1752009/01/28 معلم أول

كفر االشقر االبتدائیة 1993/11/01 سكینھ حماده عبدالھادى الخولى 835516 كفـءكفـء1762009/01/28 معلم أول

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2002/05/01 سوزان سعید ابو العال دمحم 857732 كفـءكفـء1772012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

أ. نبیل ابراھیم القیعى  ت / ش 1991/09/01 عبد القوى ریاض عبد القوى ھجرس 827782 كفـءكفـء1782010/03/29 معلم أول

كفر الزیات المیكانیكیة بنبن 1991/11/01 مفرح أنور البھنسى السقا 2091209 كفـءكفـء1792009/12/10 معلم أول

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 1999/03/09 ممدوح ذكي دمحم محمود 91880 كفـءكفـء1802009/01/28 معلم أول

كفر الزیات الصناعیة بنات 1997/09/01 منصور سعید قطب شعبھ 852813 كفـءكفـء1812009/12/10 معلم أول

ا بنین.كفر الشوربجى ت  1995/09/01 ھانى فتحى دمحم عمارة 848257 كفـءكفـء1822010/03/29 معلم أول

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2000/10/03 ھشام دمحم مرسي عبد ربھ 854681 كفـءكفـء1832012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

ابیج االبتدائیة 1991/09/01 وفاء دمحم عبدة سالم 838962 كفـءكفـء1842009/12/10 معلم أول

2011/07/01 جـمال الشا فعى المشتركة ابتسام العشري أبو العینین شلتوت 2162994 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

قصر نصر الدین ریاض اطفال 2011/07/01 أبتسام عبد المجید مصطفى النجار 2252880 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

عبد هللا عبد ربھ عثمان المشتركة 2011/07/01 ابراھیم عبد العزیز مبروك  الحطیم 2194541 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2011/03/01 ابراھیم قندیل عبد الحلیم ابو طیر 2129565 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

كفر القصار االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم دمحم ابراھیم طعیمھ 2392207 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

كفر الزیات المیكانیكیة بنبن 2009/09/15 ابراھیم دمحم ابراھیم عبدالجواد 2385252 كفـءكفـء1902011/07/20 معلم

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/03/01 إحسان سعید سید أحمد على 1596984 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/07/01 احسان دمحم عبدهللا كعبو 2190591 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

أم المؤ منین ع بنات 2011/03/01 احالم فاضل احمد على 2136099 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

أ.كفر حـشاد ع  ت 2011/03/01 أحمد جمعة علي السبكي 2131603 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

صالح الدین  االبتدائیة 2011/03/01 احمد حامد عبد المعطى دمحم نور الدین 2127098 كفـءكفـء1952011/02/28 معلم

أبیج ع المشتركة 2011/03/01 احمد حسن السید مشعل 2010503 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیة بالدلجمون 2011/07/01 احمد طلعت احمد سالم الفقى 2267080 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

ابو الغر االبتدائیة 2011/07/01 أحمد فرید صبري الكافوري 2255285 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

كفر شماخ ع المشتركة 2011/07/01 أحمد دمحم الصاوي حسن 2197918 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

كوم مھنا للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2011/07/01 احمد دمحم حمزه العجان 2136933 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 احمد دمحم یحیى نوار 861037 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

أ.قـسـطا ت 2011/03/01 اخالص الغمرى فؤاد فاید 857437 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.بنوفر ت 2011/03/01 اخالص دمحم عبدالمقصود حسان 2128086 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ت أ 2011/03/01 أدرى عبدالعزیز على دعدوره 856165 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ریاض اطفال(أ . كوم مھنا ت  2011/07/01 أزھار  دمحم عید  الخولي 2163000 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

كفر الزیات الثانویة للبنین 2011/07/01 أسامة  دمحم مصطفى  صالح 2165476 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

عبد هللا عبد ربھ عثمان المشتركة 2011/03/01 أسامة صالح عاصم البسیوني 2130739 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

كفر المحروق االبتدائیة 2011/03/01 اسالم محمود دمحم القدیم 2136128 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

ش أحمد فكرى 2011/07/01 أسماء أبو الیزید أحمد البرلسى 861477 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم البراجة 2011/07/01 اسماء العیسوى دمحم نجا 2370511 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

منصوریة الفرستق 2011/07/01 أسماء رسمى عبدالمعطى عاشور 2393350 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

على عبد الرسول ع بنات/ ش 2011/07/01 أسماء زكریا عبد العلیم باظة 2166552 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة بالدلجمون 2011/07/01 أسماء سعید عمر عبدهللا 2306039 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 أسماء عبدهللا أحمد دمحم الدلجمونى 2262559 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

كفر المحروق االبتدائیة 2011/03/01 اسماء عنتر عبدالسالم زھران 2136114 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

دمحم عبد الحمید عمارة 2011/07/01 أسماء دمحم أحمد ابو سعدة 2162998 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 2011/03/01 اسماء دمحم عبدالمجید مرزوق 2131189 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/07/01 أسماء دمحم نبیھ عبد الخالق الخطیب 2315839 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

على عبد الرسول ع بنات/ ش 2011/03/01 اسماعیل عرفان دمحم صقر 2189874 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/01 اشجان رمضان دمحم عبدالحلیم أبو دقھ 2136048 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

أ.كفر یعقوب ت 2011/03/01 أشرف السید عبدالباقى الكومى 838797 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید ابراھیم البراجة 2011/03/01 اشواق على مصطفى ابوحیلھ 2139693 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

مـشـلة ع المشتركة 2011/03/01 السید مصطفى عبدالحمید حجازى 2135968 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

أ.قـسـطا ت 2011/03/01 الشیماء رضا ناجى نوفل 2130227 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

مؤسسة ابیار االبتدائیة 2011/07/01 الھام سالمھ عبده محمود 2149693 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

الفتح بالدلجمون 2011/07/01 امال دمحم عبدهللا كعبو 2189786 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 امانى ابراھیم حسن عبودة 859670 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.كفر العرب ت 2011/03/01 امانى خمیس عبدالكریم راشد 2139695 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

الشھیدعبدالحمید عبداللطیف 2011/03/01 امانى محمود ابراھیم الشوره 2136019 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.بنوفر ت 2011/03/01 امل عادل نصر كشك 858022 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 2011/07/01 أمل عبد القادر عز الدین شلش 2165479 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

اسحق یغقوب 2011/07/01 أمل عبدالرحمن عبدالاله حسوبھ 2160486 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

الشھید عبد السالم عارف 2011/03/01 امل عبدهللا حسن علي حسن 860068 كفـءكفـء2332011/02/14 معلم

الشھید نبیل القیعي 2011/07/01 أمل عطیة سالم حبسھ 2171385 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

كفر حشاد 2011/07/01 أمل دمحم عبدالقوى حماد 2346243 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الشھید طیار محمود مبروك 2011/07/01 أمنیة طاھر دمحم زلط 2103983 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

أ.قلیب ْإبیار ت 2011/03/01 أمیرة عاطف حامد عفیفي 2133354 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/03/01 امیرة دمحم احمد محجوب 859855 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/07/01 أمیرة وحید عصام الدین علي العناني 2260876 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

بالل بن رباح 2011/07/01 امیره عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر 2146903 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/03/01 امینھ صبرى عبدالحفیظ دویدار 2136947 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/03/01 انتصار محمود دمحم سعدالدین 2136091 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

النصر االبتدائیة 2011/03/01 انجى ابراھیم عبدالفتاح القلشى 2136156 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

الشھید سعد مصطفى الخبیرى 2011/07/01 أنعام على دمحم الدیھى 2198945 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/07/01 ایمان  دمحم شحاتة الخنیزي 2151963 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/03/01 ایمان ابراھیم عبد الرحمن الفقى 2096534 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

منشاة سلیمان االبتدائیة بنین 2011/03/01 ایمان عبدالعزیز على الملیجى 2131237 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

أ.كفور بلشاى ت 2011/03/01 ایمان عبدالفتاح عامر الصعیدى 2146670 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

ریاض أطفال- النصر  2011/07/01 ایمان دمحم السید مرعى 2146878 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

ابراھیم البراجة بمنیة ابي. م.ف 2011/07/01 ایمان دمحم شاكر ابوریھ 2149716 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/03/01 إیمان دمحم عبد العاطى دمحم حسونھ 2134690 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/03/01 ایمان دمحم عطیھ خطاب 2130529 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/07/01 ایمان محمود دمحم دبور 2151959 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

أ.قلیب ْإبیار ت 2011/07/01 ایمن اسماعیل عبدالرؤف الشیخ 2192742 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 أیمن حسن عبدالوھاب حسن 861022 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2008/03/10 أیمن عبد هللا على الغرباوى 2171885 كفـءكفـء2562011/03/28 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/07/01 ایناس  دمحم جالل الدین الفقى 2189577 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

كفر االشقر االبتدائیة 2011/03/01 ایھاب حسین ابراھیم الزمرانى 2135896 كفـءكفـء2582011/02/14 معلم

فصول قصر نصر الدین االعدادیة 2011/07/01 ایھاب رجب عبدالرحمن سالم 2200011 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

أ باسدیمة.سعد مصطفى الخبیرى ت 2011/07/01 بدیعھ ابوالفتح رضوان الفقى 2146694 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

الشھید سعد مصطفى الخبیرى 2011/07/01 بشرى ابراھیم اسماعیل الشریف 2198939 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

كفر مشلة للتعلیم االساسى 2011/03/01 بشرى عبد الخالق دمحم ھیكل 426836 كفـءكفـء2622011/04/12 معلم

أ.كفور بلشاى ت 2011/03/01 بشرى دمحم ابراھیم عبودة 856624 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

ا بنات. كفر الشوربجى ت  2011/07/01 تامر ممدوح حسن زیدان 2118540 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

ریاض أطفال- النصر  2011/07/01 تغرید عبدالفتاح دمحم نوفل 2262448 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

الشھید فؤاد النجار الرسمیة للغات 2011/07/01 تھاني جاد شحاتھ الرمالوي 2173085 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/07/01 جلیلھ مصطفى عشماوى سیداحمد سید 2136082 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/03/01 جمال حسین محمود الصغیر 860872 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.بنوفر ت 2011/03/01 جمالت ابراھیم على ابودمحم 852218 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

ریاض أطفال- قسطا  2011/07/01 جیھان جمال فھیم شتا 2259361 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

أ.كفور بلشاى ت 2011/03/01 حسام الدین السید سیداحمد الحارتى 2160533 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

الشھید دمحم على قطب بالدلجمون 2011/03/01 حكمت دمحم عبد القوي خیرة 2133413 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح الدین  االبتدائیة 2011/07/01 حكمت دمحم دمحم بدر 2189714 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

أ االبتدائیة.كفر العرب ت 2011/03/01 حمادة فتوح دمحم یحیى 2146909 كفـءكفـء2742011/02/14 معلم

أ.كفر یعقوب ت 2011/03/01 حمدى على عبدالرحمن الشتیوى 2131455 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

مشلة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/20 حمدي عبدالغفار سید أحمد مدكور 397580 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

كفر الباجة االبتدائیة 2011/03/01 حمیدة ھاشم عبد المقصود ناصر 861052 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

على بن ابى طالب ت أ 2011/03/01 حنان  عبد المحسن عبد المنعم أحمد شلتوت 2133343 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

مشلة االبتدائیة 2011/03/01 حنان السید عبدهللا الحملى 2130542 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/07/01 حنان عبد المجید مجاھد غانم 2205095 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

أ بقصر بغداد.الشھید خیرى الفقى ت 2011/03/01 حنان دمحم عبد المجید نعمان 2250041 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

شھداء منشأة الكردى 2011/07/01 خدیجة عبدالحمید بكر ابوالعال 2256539 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

ش ابراھیم عجیلھ عثمان 2011/07/01 خدیجھ عرفات دمحم عطا 2391391 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/03/01 خمیس رجب ابوالیزید القدیم 2139144 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

مؤسسة ابیار االبتدائیة 2011/03/01 خیرى مسعود خضر الجیارة 2136898 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

دمحم عبد النبى بنات/ ش 2011/07/01 دالیا أحمد عبدالغنى خطاب 2189706 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

كفر الھواشم االبتدائیة 2011/03/01 دالیا علي حامد الشیخ 2130721 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/03/01 دالیا دمحم عبد القوي عاید 2129614 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 دالیا دمحم عثمان احمد 2146886 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید نبیل القیعي 2011/07/01 دالیھ دمحم حسانین حموده 2171384 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/07/01 دعاء عبد الناصر عبد الحلیم عبادة 2314119 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/03/01 دعاء فتحى عبد العلیم سلیمان 856494 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/07/01 دعاء لطفي عبد العزیز یحي 2117130 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

ریاض أطفال- النصر  2011/07/01 دعاء محمود دمحم حسن خطاب 2262446 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

كفر الھالوى االبتدائیة 2011/07/01 راضى غالم ابراھیم ندا 2338243 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

التجارة بنات بكفر الزیات 2011/07/01 رامى عباس مرسى عبدالرحمن الشریف 2393348 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

أ.كفور بلشاى ت 2011/03/01 راندا قطب دمحم ابو عصرة 2210349 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

شبراریس 2011/07/01 رانیا عبدالعظیم دمحم ابراھیم موسى 2189499 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

دمحم عبد النبى بنات/ ش 2011/07/01 رانیا دمحم سالم حبسھ 2166598 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

ش نبیل الدھراوى 2011/03/01 رانیا دمحم دمحم عدس 2146810 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

أم المؤ منین ع بنات 2011/03/01 رانیة راشد محى الدین الخواجة 846994 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

ابیار االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 رانیھ دمحم معوض دمحم 2126618 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.شھداء منشأة الكردى ت 2011/07/01 رباب رجب دمحم غباشى 2392209 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

كفر القصار 2011/07/01 رباح محمود دمحم عطا 2149595 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

أ.كفر حـشاد ع  ت 2011/07/01 رحاب ابوالمجد سلیمان عبدالستار 2190688 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

أ.خیرى الفقى ت/الشھید 2011/03/01 رحاب سمیح احمد شنیشن 322446 كفـءكفـء3062011/02/20 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر شماخ االبتدائیة 2011/03/01 رزقھ دمحم احمد شلبى 2130499 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

ریاض أطفال- منشأة سلیمان للبنین  2011/03/01 رشا  صبحي دمحم العبد 2133372 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

ریاض اطفال الشھید عارف 2011/07/01 رشا خمیس ابراھیم راشد 2149581 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 رشا درویش عبد العظیم عبد الرازق 2284664 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

صالح الدین  االبتدائیة 2011/07/01 رشا طلعت دمحم الفقي 2240790 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

كوم مھنا للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2011/03/01 رشا عرفھ عبدالشافى الخولى 2136008 كفـءكفـء3122011/02/14 معلم

أ باسدیمة.سعد مصطفى الخبیرى ت 2011/03/01 رشا فتحى عبدالعلیم سلیمان 2146710 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ت أ 2011/03/01 رشا دمحم سالم  حبسھ 2166594 كفـءكفـء3142011/02/14 معلم

ابو الغر االبتدائیة 2011/07/01 رضا حسن رمضان االبیاري 2169216 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

الشھیدعبدالحمید عبداللطیف 2011/03/01 رضا قطب دمحم ھتھوت 2136003 كفـءكفـء3162011/02/28 معلم

أ.خیرى الفقى ت/الشھید 2011/03/01 رفعت رفاعي دمحم مرسي 860826 كفـءكفـء3172008/12/01 معلم

أ االبتدائیة. كفرالشیخ على ت 2011/03/01 رندا السید عبد ربھ الطھراوي 861502 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

أ.عزبة صادق ت 2011/07/01 روحیھ بكر السید ابوالعال 2166565 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

كفور بلشاى االبتدائیة 2011/03/01 زینب دمحم السید حامد قاطون 2139166 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/07/01 سارة جمال الدمرداش السید 2154260 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

دلبشان االبتدائیةالجدیدة 2011/03/01 سامیة سلیمان عبد السالم  سالم 2007367 كفـءكفـء3222011/02/14 معلم

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 2011/03/01 سامیھ سعد عبدهللا احمد حسان 2139138 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قصر نصر الدین االبتدائیة 2011/07/01 سحر ابراھیم حواش عثمان 2252883 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

المھندس على عبدالقوى بدر 2011/07/01 سحر عبدالمقصود الدمرداش بدر 2392223 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

)ریاض اطفال (بنوفر  2011/07/01 سعاد دمحم ابراھیم الشنفاسى 2191346 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/03/01 سعاد دمحم علي رحاب 2133427 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

كفر القصار االبتدائیة 2011/03/01 سعید دمحم سعید مطر 2007860 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

أ.بنو فر ت 2011/07/01 سعیدة مصطفى دمحم شلبى 2257499 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 سلوى السید دمحم یوسف الجناینى 2209991 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

عبد هللا عبد ربھ عثمان المشتركة 2011/07/01 سلوى دمحم شبل عطیھ 2166559 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ت أ 2011/07/01 سماح جمال علي عبد اللطیف 2165473 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

د لبـشان ع المشتركة 2011/03/01 سماح سعید دمحم أبو شارب 2134745 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

م الشھید سعید عبد الرازق.ف 2011/07/01 سماح صالح مرسى دمحم الضبع 2189547 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

صالح الدین 2011/07/01 سمر  سمیر عطیھ الشرقاوى 2146898 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

ف كفور بلشاي الثانویة المشتركة 2011/03/01 سمر سید سید جنیدى 2148873 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

الشھیدعبدالحمید عبداللطیف 2011/03/01 سمیر دمحم سالم ابو نوح 860055 كفـءكفـء3372011/02/28 معلم

مشلة الثانویة المشتركة 2011/03/01 سمیره عبدالعاطى عبدالمعطى ھجرس 2139162 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 سناء دمحم أحمد طنش 2151966 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

ریاض أطفال- منشأة سلیمان للبنین  2011/07/01 سھام احمد عبد الخالق بدوي 2341542 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب ریاض اطفال رسمى لغات 2011/03/01 سھام عطیھ دمحم عطیھ 2130361 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

ادشاى االبتدائیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 سھام محمود فضل الجمیعى 2193387 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

ابیار الثانویة للبنات 2011/07/01 سھام مصطفي مصطفى الصعیدي 2165484 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/07/01 سھى سالم محمود الشین 2280258 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 سھیر عبد هللا أحمد الجمال 2151961 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/07/01 سوزان بسیونى یوسف الفار 2203622 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 سوسن دمحم محمود ابوشبكھ 2148882 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

كفر مشلة للتعلیم االساسى 2011/03/01 سیاده دمحم فتحى دمحم حسن القصاص 861082 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

ابراھیم البراجة بمنیة ابي. م.ف 2011/07/01 شادیھ ابراھیم ابراھیم عاشور 2149705 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

الشھید احمد فكرى بإكوة الحصة 2011/03/01 شریف عبد المنعم دمحم نصیر 859579 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 شریف كمال السید سالم غنیمھ 2133437 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

ادشاى االبتدائیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 شریفھ حسن عبدالعزیز حذیفھ 2146576 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

شبراریس  االبتدائیة 2011/03/01 شرین عبدالمعبود عبدالقادر درویش 2135867 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2011/07/01 شوقي دمحم دمحم عیسى 2151953 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 شیرین سمیر علي ابو النجا 2151955 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

اسحق یعقوب االبتدائیة بابیار 2011/07/01 شیرین صالح عبدالھادى القمارى 2287470 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

ابیج االبتدائیة 2011/03/01 شیرین عبدالبدیع على حجاج 2135983 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/03/01 شیرین دمحم عطیھ خطاب 2130513 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ابراھیم ابراھیم دمحم محفوظ 2368982 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

الشھید فؤاد النجار الرسمیة للغات 2011/07/01 شیماء سعید أحمد فتح هللا 2262562 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

ش ابراھیم عجیلھ عثمان 2011/03/01 شیماء سعید دمحم ھدیة 2130598 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

ابیج االبتدائیة 2011/03/01 شیماء سید حجازى ابراھیم حجازى 2135940 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

)ریاض اطفال (بنوفر  2011/07/01 شیماء عبدالرازق أحمد مرعى 2191342 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

ابراھیم البراجة بمنیة ابي. م.ف 2011/07/01 شیماء دمحم شاكر أبو ریھ 2151952 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

أ االبتدائیة. كفرالشیخ على ت 2011/03/01 شیماء موسى دمحم شربان 859963 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

الدلجمون الجدیدة 2011/03/01 صابرین محمود ابراھیم الشیخ حسن 861126 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

الشھید سعد مصطفى الخبیرى 2011/07/01 صباح عبد العاطي جبر حبیب 2197932 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

أ االبتدائیة.كفر یعقوب ت 2011/03/01 صباح عبدالحلیم الصاوى شماخ 2130488 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

أ.كفر اخشا االعدادیھ ت 2011/03/01 صبحى مصطفى دمحم على 1603608 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

النصر االبتدائیة 2011/07/01 صفاء حسین حجازى حسین ماضى 2195145 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

الشھید نبیل القیعي 2011/07/01 صفاء رمضان احمد العلقامى 2190518 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

كفر المحروق االبتدائیة 2011/03/01 صفاء سعد یوسف العربى 2136237 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

الشھید طیار محمود مبروك 2011/03/01 صفاء عبدالمنعم مصطفى حسین 2130425 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 صوفیا عبدالمنعم عبدالمطلب على 2277031 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ االبتدائیة. كفرالشیخ على ت 2011/03/01 طارق فاروق الدمرداش عوض 855439 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/07/01 عادل صبحى عبدالقادر خلیل 2394725 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة بابیار 2011/03/01 عبد الجلیل السید مرسي شوشة 2134735 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

ابیار االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عبد اللطیف جابر عبد اللطیف المزاتى 2013136 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

أ بقصر بغداد.الشھید خیرى الفقى ت 2011/03/01 عبد الھادي دمحم صابر سالم 858969 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/03/01 عبد الواحد ابراھیم عبد الواحد دمحم حسن 2008771 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/07/01 عبد ربھ دمحم عبد ربھ الدبشھ 2197900 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 عبدالحلیم حسن عبدالحلیم عمر 856575 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

على عبد الرسول ع بنات/ ش 2011/03/01 عبدالظاھر فتحى سلیمان البنبى 2146596 كفـءكفـء3832008/12/01 معلم

االمل للصم وضعاف السمع بالدلجمون 2011/07/01 عبدالمنعم مصطفي عبد المنعم رفاعي 2173115 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

كفر الھالوى المشتركة. ف 2011/07/01 عبلھ عبدالعزیز دمحم یوسف القط 2190361 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 عبیر إبراھیم شحاتھ العجان 860825 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

شبراریس  االبتدائیة 2011/07/01 عبیر سعید عبدالحمید مطر 2390760 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم البراجة 2011/03/01 عبیر مسعود عاطف خطاب 2140124 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

شبراریس ع المشتركة 2011/07/01 عزة عبد المقصود دمحم خلیفة 2162990 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

الشھید فؤاد النجار الرسمیة لغات 2011/03/01 عزه سامى دمحم عبدالمعطى 2136951 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

)ریاض اطفال (بنوفر  2011/07/01 عزه عرفھ بسیوني القباني 2226693 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید طیار محمود مبروك 2011/07/01 عزیزه فؤاد دمحم ابوسالم 2391386 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/07/01 عطیات دمحم أحمد العشري 2164292 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

ادشاى االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/03/01 عطیھ حسن عبدالمقصود غباشى 2139152 كفـءكفـء3942011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 2011/07/01 عالء عطیة عبد الحمید زاید 2163026 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

النصر االبتدائیة 2011/03/01 على احمد على عارف 2146912 كفـءكفـء3962011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/01 على عبدالفتاح على ابوحطب 2127987 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

شبراریس ع المشتركة 2011/03/01 على فتحى دمحم الجداوى 861832 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

أ.كفر یعقوب ت 2011/02/23 علي صبري سلیمان بدر 144982 كفـءكفـء3992011/02/23 معلم

صالح الدین  االبتدائیة 2011/03/01 علیاء عرفھ على عرفھ فنجوح 2136243 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

)ریاض اطفال (بنوفر  2011/07/01 غادة رمضان دمحم سالم القباني 2226666 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

صالح الدین  االبتدائیة 2011/07/01 غادة سعید عبد العال ابراھیم 2194536 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

الشھید حلمى عبدالروؤف الملیسى 2011/03/01 غادة مصطفى عبدالحمید الجمال 2128011 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

الشھید طیار محمود مبروك 2011/07/01 غاده حسن عبدالعزیز الخباز 2391354 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

كفر شماخ ع المشتركة 2011/07/01 فاطمة حمزة عبد هللا  راضي 2174716 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

أ.كفر حـشاد ع  ت 2011/03/01 فاطمة شاكر عبد هللا راضي 851545 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

كفور بلشاى االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة دمحم محمود الزینى 2146913 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

الشھید عبد السالم عارف 2011/03/01 فاطمة مسعد رمضان  دمحم صالح 2151949 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

شبراریس 2011/07/01 فاطمة موسى عیسى أبو سعد 2252878 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 فاطمة نصر الدین عیسى دمحم مرعي 2151964 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

أ بقصر بغداد.الشھید خیرى الفقى ت 2011/03/01 فایزه اسماعیل عبدالمحسن سلطان 2139140 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

أ.قـسـطا ت 2011/03/01 فتحى عبدهللا فتحى الملیجى 2139159 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

الفتح بالدلجمون 2011/07/01 فتحیھ دمحم دمحم عباده 2189745 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

كفر الھالوى المشتركة. ف 2011/03/01 فرید احمد محمود العرجة 862334 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

ا بنین. كفر الشوربجى ت  2011/03/01 كوثر كامل دمحم القویسني 2131615 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

ابیارالرسمیة  لغات 2011/07/01 لوزة صبحى السید الدبشة 2089303 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

أ.بنو فر ت 2011/07/01 لوزه سالم سالم كیره 2274718 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

أبو الغر 2011/07/01 لیلى  سعید ابراھیم الجمل 2256554 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

أ ابتدائي. الطالبیة ت  2011/03/01 لیلى اسماعیل شفیق الشریف 858369 كفـءكفـء4192011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 2011/03/01 ماجدة  السید  دمحم  الدیب 2134667 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالدلجمون 2011/03/01 ماجدة احمد كامل عمرو 858700 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

أ.قـسـطا ت 2011/03/01 ماجدة سراج الدین دمحم حسین 1597050 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 ماجده دمحم طلعت دمحم صالح الدین الجمل 2391396 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

المھندس على عبدالقوى بدر 2011/03/01 مارى سمیر عبده میخائیل 2128083 كفـءكفـء4242011/02/14 معلم

الشھید احمد فكرى بإكوة الحصة 2011/03/01 مبروكة صابر محمود المسیري 2130697 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أ.خیرى الفقى ت/الشھید 2011/07/01 مبروكھ رجب دمحم قمر 2190577 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

أ.كفر العرب ت 2011/03/01 دمحم  السید عبدالرحیم عید 2146807 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز بكفر الھالوى 2011/03/01 دمحم السید دمحم الشیخ 2146715 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

كفر المحروق االبتدائیة 2011/07/01 دمحم بھنسى احمد حجازى 2139131 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

اسحق یعقوب االبتدائیة بابیار 2011/03/01 دمحم رمضان عبدالحمید دبوره 2146582 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

الشھید فؤاد النجار الرسمیھ لغات اعدادى 2011/03/01 دمحم سعید دمحم ابو عرایس 2130610 كفـءكفـء4312011/02/14 معلم

ش ابراھیم عجیلھ عثمان 2011/03/01 دمحم سالمة قطب الرشیدي 858701 كفـءكفـء4322009/02/28 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم سمیر سعد أحمد علي 2130727 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

الشھید المقدم یسري دمحم عتمان 2011/03/01 دمحم شوقي حلمي أبو احمد 2131606 كفـءكفـء4342011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.كفر العرب ت 2011/03/01 دمحم صبحى دمحم الطنوبى 2146732 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

الشھید وائل عاطف طاحون 2011/07/01 دمحم عادل توفیق عبدالمجید 856886 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

بنات الدلجمون االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عبد السالم أحمد الكاشف 2129660 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

أ.كفر یعقوب ت 2011/07/01 دمحم عبدالعاطى على درغام 2203630 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

أبیج ع المشتركة 2011/03/01 دمحم عبدالنعم خلف فاید 851412 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

أ.الشھید سعد مصطفى الخبیرى ت 2011/07/01 دمحم فایق ریاض دبوس 2194373 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم دمحم احمد طنش 2136220 كفـءكفـء4412011/02/14 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم دمحم عبدالسالم تزره 2146891 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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الوظیفة علي 

الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبیج ع المشتركة 2011/07/01 دمحم دمحم عبدالعزیز فیاض 2136023 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم البراجة 2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم حشاد 2131181 كفـءكفـء4442011/02/28 معلم

الشھید عبد السالم عارف 2011/02/28 دمحم مصطفى دمحم فرج 397817 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/03/01 دمحم منصور جمعھ ھاشم محمود 2136889 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

أ اعدادي. كفر الشیخ علي ت  2011/07/01 دمحم موسى دمحم النجار 2200009 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

كفر المحروق االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ناجى دمحم أحمد البربرى 2391401 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

الشھید عبد السالم عارف 2011/03/01 دمحم یوسف دمحم دمحم الجناینى 2130394 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

أم المؤ منین ع بنات 2011/03/01 محمود ابراھیم دمحم محمود 852045 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

الشـو ربـجى ع بنین 2011/03/01 محمود ابراھیم محمود اسماعیل 2010529 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

أ اعدادي. كفر الشیخ علي ت  2011/03/01 محمود عبدالنبى دمحم الحاج سالم 2127807 كفـءكفـء4522011/02/14 معلم

أ. كفر اخشا االبتدائیة ت  2011/03/01 محمود على عبدالعاطى النورج 2139148 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

وحدة أبو الغر االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم احمد الزمرانى 2189489 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

ا بنین. كفر الشوربجى ت  2011/03/01 محمود دمحم الشناوى سلیم 2245140 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

على عبد الرسول ع بنات/ ش 2008/10/05 محمود دمحم محمود السید زلط 1520868 كفـءكفـء4562011/03/28 معلم

فصول كفرالشیخ علي تجریبي لغات 2011/07/01 مرفت عبدالحلیم عبدالمنعم حسان 2191351 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

أ االبتدائیة.الشھید نبیل القیعى ت 2011/03/01 مروة دمحم فھمي عبد الوھاب ماضي 2133488 كفـءكفـء4582011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.كفر العرب ت 2011/03/01 مروه أحمد تاج الدین متولي عمارة 2131612 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید طیار محمود مبروك 2011/07/01 مروه سعید عبدالسالم الشین 2190268 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

فصول كفر االشقر االعدادیھ 2011/03/01 مروه كامل ابراھیم شلبى 2135890 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

م الشھید سعید عبد الرازق.ف 2011/07/01 مروه دمحم مغاورى غنیم 2190656 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

أ.منصوریة الفرستق  ت 2011/07/01 مروه ممدوح دمحم الشوره 2146778 كفـءكفـء4632011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 مریم رفعت غالى شتا 2189732 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

مؤسسة ابیار االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى دمحم احمد الحبال 2146623 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

وحدة أبو الغر االبتدائیة 2011/03/01 منال علي ابراھیم السید تعیلب 2170360 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

على بن ابى طالب ت أ 2011/07/01 منى ابراھیم دمحم الشامى 2265173 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

الشھید فؤاد النجار الرسمیة للغات 2011/07/01 منى ابراھیم یوسف ابراھیم شردوح 2265168 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/03/01 منى احمد دمحم شوشة 845220 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

الشھید ابراھیم البراجة 2011/03/01 منى على عبد الحمید النحراوى 842155 كفـءكفـء4702011/02/14 معلم

ا بنین. كفر الشوربجى ت  2011/03/01 منى دمحم محمود عماره 2146814 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

الشھید دمحم الشازلى بكفر دیما 2011/03/01 منى دمحم منیر عبدالرحیم 2146817 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

ابیج االبتدائیة 2011/03/01 منى محمود محمود اغا 2136062 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

م الشھید سعید عبد الرازق.ف 2011/07/01 مھا حامد عبد السالم علیوة 2256573 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/03/01 مھا حسن عبدالفتاح حسن 858996 كفـءكفـء4752011/02/14 معلم

إبیار الرسمیة لغات 2011/03/01 مھا فؤاد مصطفي الوكیل 2134761 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م الشھید سعید عبد الرازق.ف 2011/07/01 مى حاتم یاسین فرحات 2265159 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

كفر الزیات الصناعیة بنات 2011/07/01 میادة ابو العینین دمحم النجار 2173108 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

الشھید طیار محمود مبروك 2011/07/01 نانسى سلیمان میخائیل فرج عبدالمسیح 2391383 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 ناھد أحمد محمود فرج 2162987 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

أ.كفر العرب ت 2011/03/01 نجاة علي صبحي الجندي 2133244 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 نجالء احمد فؤاد ابراھیم المنوفى 2232708 كفـءكفـء4822011/06/28 معلم

أ.قـسـطا ت 2011/03/01 نجالء سمیر السید خطاب 1597035 كفـءكفـء4832008/12/01 معلم

ریاض ألطفال- مشلھ الجدیدة  2011/07/01 نجالء عبدالحمید شحاتھ الرمالوى 2391398 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

أ.كفور بلشاى ت 2011/03/01 نجالء فتحى السید فرج 860251 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 نجالء دمحم مصطفي خاطر 2151958 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 نرمین فاروق عبد الغني أحمد عفیفي 2117135 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

أبو الغر 2011/07/01 نسرین احمد دمحم دویدار 2256521 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

أ.شھداء منشاة الكردى ت 2011/03/01 نسرین رسمي قمر الفقي 858818 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

على عبد الرسول ع بنات/ ش 2011/03/01 نشأت على دمحم الغنام 2146611 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/03/01 نشوة دمحم السید سعد 2178909 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

كفر المحروق االبتدائیة 2011/03/01 نشوى حسن فتحى عطا 2136245 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 نشوى محمود اسماعیل شلتوت 2131327 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر القصار 2011/07/01 نشوى مصطفى على ابوالمكارم 2149627 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

كفر شماخ االبتدائیة 2011/07/01 نعمة رضا ابراھیم محمود بدر 2251219 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

أ.شھداء منشاة الكردى ت 2011/03/01 نفیسة فوزي شفیق الكردي 2129542 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

الشھید محمود سعید عبد الرازق 2011/07/01 نھاد دمحم عبدالفتاح مدكور 2190674 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/07/01 نھلھ ابراھیم دمحم خلیل 2203618 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

شبراریس 2011/03/01 نھى  حمدي عبد الجواد شرارة 2134592 كفـءكفـء4992011/02/14 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 نھى عبد الرحمن دمحم الصعیدى 2096582 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

ریاض اطفال الشھید عارف 2011/07/01 نھى عبدالعزیز عبدالعزیز الحصاوى 2146900 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

الشھید طیار محمود مبروك 2011/03/01 نھى یوسف عبدالوھاب زین الدین 2130452 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.قسطا ت 2011/07/01 نورھان دمحم دمحم ابراھیم منسي 2189735 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة بابیار 2011/07/01 نیفین العیسوى دمحم عبلھ 2373470 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة 2011/07/01 ھاجر محمود احمد السید الشوره 2202453 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 ھالة أحمد متولي  الجمل 2134707 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

أ.منصوریة الفرستق  ت 2011/03/01 ھالھ صالح كمال التالوى 861366 كفـءكفـء5072011/02/14 معلم

أ.خیرى الفقى ت/الشھید 2011/03/01 ھالھ فوزى عباس ابوعلى 2131518 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

الدلجمون الجدیدة 2011/03/01 ھانم سعید أبو العال  دمحم 2129603 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

علي زین العابدین بقلیب ابیار 2011/03/01 ھانى حلمى عبدالعزیز الطباخ 2136180 كفـءكفـء5102011/02/14 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابیج االبتدائیة 2011/03/01 ھانى عبدالمنعم السید جمال الدین 2136034 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

شبراریس  االبتدائیة 2011/07/01 ھایدي السید عبدالرحیم  محمود بدر 2171370 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

فصول كفوربلشاى رسمي  لغات 2011/07/01 ھبة هللا دمحم اسماعیل الغزالي 2164310 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

فصول كفوربلشاى رسمي  لغات 2011/07/01 ھبة جمال  عبد الناصر عامر 2162995 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 ھبة عبد الغني عبد اللطیف عبد اللطیف 2151950 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

أبیج ع المشتركة 2011/03/01 ھبھ ابراھیم دمحم حمد الخبیرى 2229686 كفـءكفـء5162011/02/14 معلم

الشھید محمود مبروك االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ السید السید یوسف نوفل 2393402 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

اسحق یغقوب 2011/07/01 ھبھ عبدالحمید محمود الدبھ 2160473 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

وحدة أبو الغر االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ عبدالقادر السید خضر 2146908 كفـءكفـء5192011/02/14 معلم

مؤسسة ابیار 2011/07/01 ھبھ علي دمحم علي الصباغ 2160468 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

عبد الحمید غبارة بنات/ ش 2011/07/01 ھبھ مجدى على رمضان  خمیس 2212959 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

الشھید طیار محمود مبروك 2011/03/01 ھبھ مختار عبدالسالم دمحم 2130410 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

م ابیار الجدیدة.ف 2011/07/01 ھبھ مصطفى دمحم ابوصیره 2149721 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة بالدلجمون 2011/03/01 ھبھ مصطفي عبد العزیز سیف الدین العرابي 2170361 كفـءكفـء5242011/02/14 معلم

مؤسسة ابیار 2011/07/01 ھدى ابراھیم ابراھیم نحیلھ 2149684 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

كفر دیما االبتدائیة 2011/03/01 ھدى عطیھ الشحات دمحم 2146824 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

كفر القصار 2011/07/01 ھدى مجدى دمحم رشاد ابوالخیر 2149677 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 2880 Page 2017/03/23
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أم المؤ منین ع بنات 2011/07/01 ھدیر دمحم معوض البحیري 2317761 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

اللغات الرسمیة بابیار 2011/07/01 ھناء أحمد دمحم الطھ 2151951 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

على بن ابى طالب ت أ 2011/07/01 ھناء عبد الرسول دمحم الحداد 2165435 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

اسحق یغقوب 2011/07/01 ھناء على رجب وتیت 2160484 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

الشھید عبد السالم عارف 2011/03/01 ھند دمحم طھ سالم 2131163 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

كفر الشوربجى 2011/07/01 ھنیة علي دمحم عوكل 2167852 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

صالح الدین  االبتدائیة 2011/03/01 ھویدا أحمد ذكى علي سالم 861469 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

أ.كفور بلشاى ت 2011/03/01 ھویدا عبدالرحمن راضى شعالن 2139169 كفـءكفـء5352011/02/14 معلم

كفرالقصار االعدادیة 2011/03/01 وائل حسن عبد المنعم فتیحھ 861481 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

الدلجمون الجدیدة 2011/07/01 ودیعھ طلعت احمد سالم الفقى 2267082 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

اسحق یغقوب 2011/07/01 ورده عبدالحمید دمحم الطھ 2160477 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

كفور بلشاى االبتدائیة 2011/07/01 وفاء كمال عبد الغفار ابو زید 2119743 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

كفر الھواشم االبتدائیة 2011/03/01 وفاء محمود دمحم عبد العزیز 860637 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

ابیج االبتدائیة 2011/03/01 والء دمحم عبدالرازق فاید 2135927 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

مؤسسة ابیار االبتدائیة 2011/03/01 ولید عبدهللا احمد الجمال 2136167 كفـءكفـء5422011/02/28 معلم

الشـو ربـجى ع بنین 1993/09/01 ولید دمحم احمد عبد النعیم 839277 كفـءكفـء5432010/03/29 معلم

كفر الزیات الصناعیة بنات 2011/03/01 یاسر عطیة حسین السماحي 2164296 كفـءكفـء5442011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

كفر الزیاتالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كفر القصار االبتدائیة 2011/03/01 یاسر دمحم أحمد الباجورى 858750 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

كفور بلشاى االبتدائیة 2011/03/01 یاسمین دمحم عبدالعال الصیاد 2139168 كفـءكفـء5462011/02/14 معلم

ش ابراھیم عجیلھ عثمان 2011/07/01 یحى أحمد متولى الجمل 2203608 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

أ االبتدائیة.منصوریة الفرستق ت 2011/03/01 یحي زكریا علي عفیفى زعیر 859255 كفـءكفـء5482011/02/14 معلم

أ االبتدائیة.كفور بلشاي ت 2011/03/01 یسریة السید عامر الصعیدى 2139170 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

1981/06/30 المھنیة ع بنات نرمین حلمى لطیف متى 1568989 كفـءكفـء12009/12/10 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

السیدة عائشھ االعدادیھ للبنات 1980/09/01 فھیمة عبدالسید دمحم الشطالوى 788749 كفـءكفـء22009/01/28 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

طنطا االعدادیھ للبنین 2002/05/01 احمد لبیب احمد عجیز 854588 كفـءكفـء32012/07/01 ماجیستیرأمین مكتبة أول

طنطاالثانویة الصناعیة بنات 2002/05/01 علیاء محمود الدسوقى ابراھیم 859386 كفـءكفـء42012/07/01 ماجیستیرأمین مكتبة أول

على دمحم احمد االعدادیھ للبنات 2009/07/01 الھام جمال ابراھیم العاصي 1763788 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/07/01 امیمة ابراھیم عطیة محروس 2214516 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

كفر مسعود للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/07/01 ایمان ابراھیم احمد الجبالى 2329880 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

طنطا االعدادیھ للبنین 2009/07/01 ایمان السید ابراھیم عثمان 2167464 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

برما بنات االبتدائیھ 2009/07/01 ایمان قطب قطب زلط 2173828 كفـءكفـء92011/06/27 أمین مكتبة

غیاث الدین االبتدائیھ 2009/07/01 حنان عبد الفتاح منیر المرشدى 2355055 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

السید الجزار االعدادیھ للتعلیم االساسى/د 2009/07/01 رأفت محمود ابراھیم ابو احمد 2394524 كفـءكفـء112011/06/27 أمین مكتبة

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/07/01 ریھام حسین حسن بوادى 2262423 كفـءكفـء122011/06/27 أمین مكتبة

صبحیة التھامى الوكیل االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2009/07/01 سامح فوزى عبد الھادى ابو غنیم 2349111 كفـءكفـء132011/06/27 أمین مكتبة

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 سلوى على عبد الغنى البرى 2215544 كفـءكفـء142011/06/27 أمین مكتبة

ام المؤمنین الثانویھ للبنات 2009/07/01 سمر  دمحم سعید سعید 2194117 كفـءكفـء152011/06/27 أمین مكتبة

عمرو بن العاص االعدادیھ 2009/07/01 شیماء دمحم عبد الغفار زیدان 2210345 كفـءكفـء162011/06/27 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/07/01 فاطمھ دمحم یوسف ابو العز 2238931 كفـءكفـء172011/06/27 أمین مكتبة
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المؤھل 
األعلي

الفاتح االبتدائیھ 2009/07/01 مروة السید محمود صبرة 2159173 كفـءكفـء182011/06/27 أمین مكتبة

كفر المنصوره االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 نجوى دمحم سلیمان طالیع 2183275 كفـءكفـء192011/06/27 أمین مكتبة

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/07/01 نھلة احمد المھدى  حماد غالى 2215769 كفـءكفـء202011/06/27 أمین مكتبة

برما  االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2009/07/01 ھناء عبد الحمید حسینى العطفاوى 2256980 كفـءكفـء212011/06/27 أمین مكتبة

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/07/01 والء اسماعیل ابراھیم بیھ 2255638 كفـءكفـء222011/06/27 أمین مكتبة

السیدة عائشھ االعدادیھ للبنات 2009/07/01 الشیماء السید صمیده الحلبى 2370206 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 ایمان سعید عبد العزیز  المتناوى 2263462 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/07/01 جرجس عزیز صبحى غبلایر 2210356 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 ریھام ابراھیم دمحم عبدالرحمن عمار 2216098 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

نبیل الوقاد االعدادیھ للبنات 2009/07/01 شیرین مجدى ابراھیم مرقص الدیب 2213213 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید احمد فؤاداحمد على فؤاد سرحان محلة مرحوم 
ع بنات سابقا

2009/07/01 شیماء دمحم محمود التباع 2216694 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/07/01 مروة عادل محمود دمحم 2255799 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ام المؤمنین الثانویھ للبنات 2009/07/01 مروه عاصم ابراھیم عیسى 2296421 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 منى عید نصر سلیمان 2261156 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

االحمدیة االعدادیھ بنین 2009/07/01 مھا عبدالحكم احمد ربیع 2235699 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/07/01 نادیھ رشاد السید العمیھ 2359236 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 ھدیر دمحم حسین قندیل 2267123 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2009/07/01 ھناء سید شعبان عبد هللا 2262620 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 ھند دمحم احمد مشرف 2257069 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

منشاة جنزور االبتدائیة 2009/07/01 ھنیات شعبان دمحم النشار 2172835 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید طھ دمحم دمحم خروب ع المشتركة بشبراالنملة 2009/07/01 والء كامل على عطیة 2206370 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

طنطا الفنیة المتقدمة التجاریة 2008/05/27 ابراھیم دمحم دمحم ابو العزم 2307640 كفـءكفـء392011/07/01 أخصائى نفسى

منیل الھویشات االعدادیھ المشتركھ تعلیم اساسى 2009/07/01 بسمھ شعبان دمحم غنیم 2272078 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى نفسى

العجیزى االبتدائیھ بنین 2009/07/01 سماح عوض نظمى عوض 2311139 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى نفسى

منیل الھویشات االبتدائیة تعلیم اساسى 2009/07/01 سھام احمد احمد اسماعیل 2272058 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى نفسى

طھ حسین االبتدائیھ بمحلھ مرحوم 2009/07/01 سوزان الجوھرى ابراھیم سلوم 2362892 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى نفسى

١كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/07/01 شیماء رجب عبد العزیز خاطر 2327820 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى نفسى

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/07/01 دمحم احمد احمد النجار 2256587 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى نفسى

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 مروه متولى القطب عامر 2332179 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى نفسى

طنطا الثانویھ للبنات 2009/07/01 مى جمال عبدالرازق حواش حسین 2371408 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى نفسى

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 نبیلھ احمد عبد المجید سالمھ 2370216 كفـءكفـء482011/06/27 أخصائى نفسى

كفر الشرفا الشرقى االبتدائیھ 2009/07/01 نورا وھبھ شبل دویب 2279419 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى نفسى

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/07/01 ھدى على عرفان ابو سعده 2277898 فوق المتوسطكفـء502011/06/27 أخصائى نفسى

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 ھند حسن فتوح سلیم 2252688 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى نفسى
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صبحیة التھامى الوكیل االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2009/03/01 اسالم عادل دمحم عبد القادر 859877 كفـءكفـء522011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 اسماء دمحم احمد المیھى 2216473 كفـءكفـء532011/02/14 أخصائى اجتماعى

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 ایرینى ابراھیم سالمة رفائیل 1605485 كفـءكفـء542011/02/14 أخصائى اجتماعى

طنطا االعدادیھ للبنین 2009/07/01 ایمان رضوان شبل  ابوالسعود 2209039 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى اجتماعى

برما  االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2009/07/01 بردیس محمود سامى مصطفى درویش 2258582 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم انور السادات االبتدائیھ ببرما 2009/07/01 ثریا دمحم عبد العزیز الحلوجى 2193212 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى اجتماعى

منیل الھویشات االعدادیھ المشتركھ تعلیم اساسى 2009/07/01 جمال  نصر  اسماعیل الفقى 2255623 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى اجتماعى

العجیزى االبتدائیھ بنین 2009/03/01 حنان سمیر دمحم محجوب 2183148 كفـءكفـء592011/02/28 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 دالیا ابراھیم دمحم الجرادینى 2209906 كفـءكفـء602011/02/14 أخصائى اجتماعى

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 رانیا جاد هللا توفیق جاد هللا 2226766 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى اجتماعى

السید  دمحم عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/03/01 رشا حسن السید على 859807 كفـءكفـء622011/02/14 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2009/07/01 ریماز دمحم ابراھیم العلوى 2288616 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى اجتماعى

طنطا الحدیثة االعدادیھ للبنات 2009/03/01 ریھام حسین محمود ابراھیم 1696702 كفـءكفـء642011/02/14 أخصائى اجتماعى

كفر المنصورة االبتدائیھ 2009/07/01 زینب دمحم حسین داود 829817 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 سحر حسنى حسن السقا 852887 كفـءكفـء662011/02/14 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 شیماء حسن ابو الیزید غباشي 1765457 كفـءكفـء672011/02/14 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/03/01 صفاء جمال عبد الناصر سالم دمحم 861371 كفـءكفـء682011/02/14 أخصائى اجتماعى
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األعلي

السالم االبتدائیھ بكفر خضر 2009/07/01 عال الرفاعى محمود سالمھ 2259843 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

شقرف االبتدائیھ 2009/07/01 عالء جمال مصطفى الشیخ 2258289 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد أغا االبتدائیھ 2009/07/01 غاده سمیر دمحم مصطفى 2238269 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى اجتماعى

الفاتح االبتدائیھ 2009/07/01 فاطمھ عبد النبى على شرف 2355109 كفـءكفـء722011/06/27 أخصائى اجتماعى

العجیزى االبتدائیھ بنین 2009/07/01 فیفیان فخرى جرجس  منصور 2261158 كفـءكفـء732011/06/27 أخصائى اجتماعى

منشاة جنزور االبتدائیة 2009/07/01 مارى لطفى عبد الملك داود 2259925 كفـءكفـء742011/06/27 أخصائى اجتماعى

برما االعدادیھ الرسمیھ لغات 2009/07/01 دمحم السید بركات القفص 2240507 كفـءكفـء752011/06/27 أخصائى اجتماعى

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/07/01 دمحم زغلول احمد قندیل 2258286 كفـءكفـء762011/06/27 أخصائى اجتماعى

على مبارك االبتدائیھ 2009/07/01 مروة حسن دمحم البعلى 2231364 كفـءكفـء772011/06/27 أخصائى اجتماعى

احمد أغا االبتدائیھ 2009/07/01 مروه دمحمى صادق دمحم 2284595 كفـءكفـء782011/06/27 أخصائى اجتماعى

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/03/01 مصطفى السید دمحم سلطان 855497 كفـءكفـء792011/02/14 أخصائى اجتماعى

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 مھا دمحم على االمام قندیل 850613 كفـءكفـء802011/02/14 أخصائى اجتماعى

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 مى دمحم مصطفى دمحم على 1729166 كفـءكفـء812011/02/14 أخصائى اجتماعى

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 میرفت دمحم سید احمد بكر 2010634 كفـءكفـء822011/02/14 أخصائى اجتماعى

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/07/01 نھال احمد كامل سلیمان جوده 2261084 كفـءكفـء832011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/03/01 نیفین دمحم عید الكریدي 860278 كفـءكفـء842011/02/14 أخصائى اجتماعى

شبرا النملة االبتدائیھ 2009/07/01 ھالھ جمعھ ابراھیم عامر 2257745 كفـءكفـء852011/06/27 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/07/01 ھبھ ابراھیم رجب فرج ابو سلیم 2261998 كفـءكفـء862011/06/27 أخصائى اجتماعى

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 ھبھ حامد ابو الیزید  رمضان 2261152 كفـءكفـء872011/06/27 أخصائى اجتماعى

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 ھناء اسماعیل دمحم سالمھ 2301830 كفـءكفـء882011/06/27 أخصائى اجتماعى

برما بنین االبتدائیھ 2009/07/01 وحید مصطفى عزازى الدقلى 851162 كفـءكفـء892011/06/27 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/07/01 ولید فتحى رجب دمحم 2256476 كفـءكفـء902011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید الرائد دمحم ابراھیم حسن الخولى ث بنین 
)االحمدیھ سابقا(

1986/10/18 السید عبد المنعم دمحم مصطفي 1789559 كفـءكفـء912012/07/17 دكتوراهمعلم خبیر

الحكمة الثانویة للبنات 1981/10/01 جماالت احمد ابراھیم الجبالي 789819 كفـءكفـء922009/12/10 معلم خبیر

على دمحم احمد االعدادیھ للبنات 1997/09/01 غادة فتحى یوسف یوسف 854617 كفـءكفـء932012/10/17 دكتوراهمعلم أول أ

الشھید مجند مصطفى على دمحمعبد المجید عبد الرحمن 
بفیشا سلیم ع

1984/05/30 فكري دمحم سعید المقلي 789652 كفـءكفـء942009/12/10 معلم أول أ

الشھید الرائد دمحم ابراھیم حسن الخولى ث بنین 
)االحمدیھ سابقا(

1993/06/20 كریمھ حسانین دمحم مسلم 813273 كفـءكفـء952009/12/10 معلم أول أ

طنطا االعدادیھ للبنین 1993/12/01 دمحم امام احمد دمحم 840851 كفـءكفـء962009/12/10 معلم أول أ

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 1994/09/01 نیھال دمحم دمحم احمد النجومى 844248 كفـءكفـء972012/07/17 ماجیستیرمعلم أول أ

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 1997/09/01 احمد حسانین عبد المقصود عطا هللا 848803 كفـءكفـء982009/12/10 معلم أول

شــونى االعدادیة للبنین 1996/09/01 السید دمحم عبدهللا حسین 861743 كفـءكفـء992009/01/28 معلم أول

على مبارك االبتدائیھ 1999/01/07 ایھاب دمحم جالل الدین عبد الفتاح الشاذلى 2118122 كفـءكفـء1002009/12/10 معلم أول

السیدة عائشھ االعدادیھ للبنات 2002/05/01 جمعة محمود دمحم دبل 839219 كفـءكفـء1012012/07/01 دكتوراهمعلم أول

الحكمة الثانویة للبنات 2002/05/01 حاتم عزمى عبدالحمید ابو العزم 860029 كفـءكفـء1022012/07/01 ماجیستیرمعلم أول
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد شلبى احمد ابوالخیر االعدادیھ 2002/10/01 سماح طھ طھ النشار 860074 كفـءكفـء1032012/07/17 ماجیستیرمعلم أول

الشھید الرائد دمحم ابراھیم حسن الخولى ث بنین 
)االحمدیھ سابقا(

1994/12/01 علي سعید علي الغنام 844214 كفـءكفـء1042009/01/28 معلم أول

السید الجزاراالبتدائیھ  للتعلیم االساسى/ د 1999/05/12 فتوح رجب دمحم سلیمان 854566 كفـءكفـء1052009/01/28 معلم أول

الشھید الرائد دمحم ابراھیم حسن الخولى ث بنین 
)االحمدیھ سابقا(

1996/09/01 لطیف حنا حلیم فرج 1546854 كفـءكفـء1062009/01/28 معلم أول

كفر العرب االبتدائیھ 2000/10/03 محمود السعید محمود عراقیب 855880 كفـءكفـء1072012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

شقرف االبتدائیھ 1989/06/30 مرسى محمود مصطفى درة 814095 كفـءفوق المتوسط1082009/09/28 معلم أول

عمرو بن العاص االعدادیھ 1999/12/21 مروة دمحم خلیل محمود 858103 كفـءكفـء1092009/01/28 معلم أول

2003/07/01 حضانة على مبارك مروة ھالل احمد بكر 857819 كفـءكفـء1102012/07/17 ماجیستیرمعلم أول

شقرف االبتدائیھ 1998/12/28 مصطفى محمودسامى مصطفى درویش 845758 كفـءفوق المتوسط1112009/09/28 معلم أول

نبیل الوقاد االبتدائیة 1991/04/23 نبیل إبراھیم جبران عبد الملك 816964 كفـءكفـء1122009/12/10 معلم أول

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 1990/09/01 ھالة أحمد أحمد غزالة 863902 كفـءكفـء1132009/01/28 معلم أول

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 ابتسام مصطفى حسن ھبولھ 2256975 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2008/09/22 ابراھیم زكریا بسیونى طعیمة 860494 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

كفر المنشى القبلى االعدادیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 ابراھیم عبد العزیز دمحم صالح 860430 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

شونى االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 ابراھیم على جامع السید 2239567 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/03/01 ابراھیم دمحم أحمد نور 858453 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/07/01 اجالل جالل زكى عبد الرازق 2291043 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

مكة المكرمة االبتدائیھ بكفر الساحل 2007/09/26 احالم القطب السید عبد النبى 1702778 كفـءكفـء1202011/02/28 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 احالم حسین دمحم عراقیب 2087267 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2008/02/01 احالم دمحمى محمود ابو خطیطھ 2087273 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

مكة المكرمة االبتدائیھ بكفر الساحل 2009/10/01 احمد السید دمحم الشیخ 1706214 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

برما بنین االبتدائیھ 2009/03/01 احمد حلمى على عیسى 2224802 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

كفر الشرفا الشرقى االبتدائیھ 2009/03/01 احمد رمضان رمضان ھدیھ 861390 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 احمد سیف االسالم عبد الغفار عبد الصادق 2210442 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/03/01 احمد شوقى عبد الفتاح قطب 1687454 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

السید الجزار االعدادیھ للتعلیم االساسى/د 2009/03/01 أحمد صبحي زكي ختعن 861879 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى عبد هللا ابو خضره ع المشتركة 
بتلبنت قیصر

2009/03/01 احمد عباس دمحم ابو العباس 2207751 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

المنشأة الجدیدة االبتدائیھ 2009/07/01 احمد على حامد عطوى 2220168 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 احمد كامل عبد الفتاح الفوال 1565484 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیھ 2009/03/01 أحمد دمحم إبراھیم أبو عید 860559 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

االحمدیة االعدادیھ بنین 2009/07/01 احمد دمحم ابو الیزید البربرى 2306604 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 احمد دمحم السید ادریس 2213153 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

الشھید سعید السید عبد المجید ابو عزام االبتدائیھ 
بفیشا سلیم

2009/07/01 احمد دمحم فتحى موسى 2088065 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

عمرو بن العاص االعدادیھ 2009/03/01 احمد مصطفى البھى احمد الشافعى 1604992 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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األعلي

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 اسامھ شمس الدین شعبان عزام 1600832 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

حضانة كفر المنشى القبلى 2009/07/01 اسالم احمد دمحم جاب هللا 2250802 كفـءكفـء1382011/06/17 معلم

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/03/01 اسالم انور حامد ابراھیم 2182782 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

شقرف االبتدائیھ 2009/07/01 اسالم حسین عبد العزیز احمد 2146157 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

شونى االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 اسالم صالح سلیمان الرفاعى 861899 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

الكرسھ االعدادیھ المشتركھ 2004/07/01 اسالم دمحم احمد طالیع 1677309 كفـءكفـء1422009/11/04 معلم

احمد أغا االبتدائیھ 2009/07/01 إسالم محمود عبد العزیز علوي 2244041 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2009/03/01 اسماء احمد عبد الستار الحملى 2126987 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 اسماء السعید ابراھیم حسین 1577728 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 أسماء السید دمحم غازى 2149711 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 اسماء رجب دمحم الجروى 2149162 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

برما  االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2009/03/01 اسماء عبد الغفار عبد الغفار ابو عفصة 861342 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

روضھ كفر المنصوره 2009/07/01 اسماء عصام دمحم الصفطى 2256508 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/07/01 اسماء على عبد الغنى العلیمى 2104012 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/03/01 اسماء دمحم شعبان غانم 861733 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

طنطا االعدادیھ للبنین 2009/07/01 اسماء دمحم عبد الرازق عتلم 2257757 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

الشھید احمد فؤاداحمد على فؤاد سرحان محلة مرحوم 
ع بنات سابقا

2007/09/18 اسماء دمحم مصطفي القصاص 861558 كفـءكفـء1532009/09/06 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحریة االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 اسماء مصطفى السید الخطیب 1585478 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

حضانة فیشا سلیم الجدیدة 2009/07/01 اسماء منجى عبد الرحمن عبد العاطى 2088101 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

حصة برما الثانویھ المشتركھ 2008/09/17 اشرف عبد المنعم احمد الجمل 853346 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 أشرف دمحم السید االبشیھى 857200 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2007/09/24 اكرام السید المراعى البرادعى 859945 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

السید  دمحم عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/03/01 السید عبد الحمید السید البدیوى 860431 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

الشھید احمد شلبى ابو الخیراالبتدائیھ تعلیم اساسى  
ببرما

2009/03/01 السید دمحم حسن رقیھ 854223 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

السید الغیاتى/الشیخ  2007/09/19 السیدة عادل أحمد عبدالعلیم 861182 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

الشھید دمحم انور السادات االبتدائیھ ببرما 2009/07/01 الھام جالل عبد السالم العشماوى 2211545 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/03/01 امام سعید امام ھیكل 859023 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

الشھید سعید السید عبد المجید ابو عزام االبتدائیھ 
بفیشا سلیم

2009/07/01 امانى  دمحم السید الشرقاوى 2210959 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

منشاة جنزور االبتدائیة 2008/09/01 أمانى أحمد دمحم أحمد 855765 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/07/01 امانى فاروق عبد الملك اسعد 2182938 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

السید  دمحم عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/07/01 امانى فؤاد لبیب سیدھم 2093324 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

كفر المنشى القبلى  للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2009/03/01 امانى فوزى ابراھیم الشمخ 860770 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/07/01 امانى دمحم سامى عزت ابو سعده 2167476 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

عبد العزیز جاویش االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 امل إبراھیم عبد السالم الحفنى 861854 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 2892 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة كفر المنشى القبلى 2009/07/01 امل ابراھیم دمحم الشحات 2250818 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 امل عبد المجید دمحم جودة 829244 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2008/09/29 امیر احمد دمحم صالح 97939 كفـءكفـء1732011/02/23 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 أمیرة  أحمد  حسن معارك 861201 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

الشھید احمد فؤاداحمد على فؤاد سرحان محلة مرحوم 
ع بنات سابقا

2007/09/22 امیرة احمد دمحم السمین 1547774 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 أمیرة رشدي حسن العطار 861564 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/07/01 امیرة عبد الستار طلحة دمحم 2174174 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 امیرة فاروق عبدالقادر سعد 2222571 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

2009/03/01 حضانة على مبارك امیرة فاروق دمحم المغازى 1539952 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

طنطا الثانویة الفندقیة 2009/07/01 امیرة دمحم نجیب سالمھ الشاعر 2088116 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/03/01 امیرة موسى یوسف مرزوق 860746 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

نھضة الفتاة االبتدائیھ ببرما 2009/03/01 امیرة وھبھ كامل ابراھیم 861011 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

العجیزى االبتدائیھ بنین 2009/07/01 أمیره عبد الحلیم حسین خلیفھ الشامي 2396153 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/07/01 امیره فرج هللا ابراھیم حسنین 2104007 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

حضانة فیشا سلیم تعلیم اساسى 2009/07/01 انتصار عطیھ الصافى یوسف 2256512 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

الفاتح االبتدائیھ 2009/07/01 انجى فاروق شبیب شحاتھ 2288619 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/07/01 انجیل ودیع ادوارد حلیم 2268312 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقباط االعدادیھ للبنات 2009/03/01 انطوانیت القس مینا عبدة عبید 2215349 كفـءكفـء1882011/03/01 معلم

صنادید االعدادیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 أنور رشدى أنور عامر 861666 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2007/09/23 آیات عرفھ جاد فوده 859621 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 آیات مصطفي دمحم البابلي 859165 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/07/01 ایرینى رزق هللا ابراھیم رزق هللا 2353508 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 ایمان ابراھیم طھ الصنادیدى 1585468 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2007/10/12 ایمان ابراھیم فتحى المؤذن 2013868 كفـءكفـء1942009/09/06 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 ایمان ابراھیم دمحم الجاریة 2213109 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

حضانة فیشا سلیم تعلیم اساسى 2009/07/01 ایمان احمد مصطفى الجوھرى 2256517 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 ایمان حسنى مجاھد العربى 2216089 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

٢حضانة كفرالشیخ سلیم  2009/07/01 ایمان حواش دمحم البرى 2353360 فوق المتوسطكفـء1982011/06/27 معلم

مكة المكرمة االبتدائیھ بكفر الساحل 2008/09/19 ایمان صدیق عبد العزیز غانم 1702747 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

حضانة فیشا سلیم تعلیم اساسى 2009/07/01 ایمان عبد الحمید شعبان السالمونى 2357216 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 ایمان عبد الوھاب الدسوقى دمحم سالم 1559060 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2008/09/01 ایمان دمحم ابراھیم الخضرجى 851269 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

الشھید سعید السید عبد المجید ابو عزام االبتدائیھ 
بفیشا سلیم

2009/03/01 ایمان دمحم احمد ھاشم 2250048 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

الشھید احمد شلبى ابو الخیراالبتدائیھ تعلیم اساسى  
ببرما

2009/07/01 ایمان مصطفى راغب العسكرى 2071422 كفـءكفـء2042011/06/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفاتح االبتدائیھ 2009/03/01 ایمن محمود احمد دوسھ 858900 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

الشھید رقیب السعید حسن الغریب محلة مرحوم ع 2007/09/12 ایناس السعید على مرعى 859348 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

حضانة كفر الشرفا الشرقى 2009/07/01 بسمة عبد المنعم دمحم ابو طالب 2213020 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

الفاتح االبتدائیھ 2009/07/01 بسمة مصطفى عبده مشعل 858906 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 بسمة ھنداوى عبد هللا عمر 2222075 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 بیتر ولیم عادل عزیز 2246380 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

السالم االبتدائیھ بكفر خضر 2009/03/01 بیومى دمحم المغورى عتلم 2219080 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2009/03/01 تامر حسن طھ ھلولھ 2190280 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االعدادیھ 2009/03/01 تامر عبد الحلیم أحمد الصفتى 1577767 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

الشھید احمد فؤاداحمد على فؤاد سرحان محلة مرحوم 
ع بنات سابقا

2009/07/01 تامر دمحم سید أحمد الشوبرى 2165771 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/03/01 تامر دمحم على حسن 859256 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

الجوھریة االبتدائیھ للبنات بمحلة مرحوم 2009/03/01 تسنیم احمد السید العشرى 861270 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

كفر مسعود االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 تفیدة عبد المنعم دمحم دمحمالجبالى 2178937 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 تھانى سلیمان حسن الحوشى 843066 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

الشھید الرائد دمحم ابراھیم حسن الخولى ث بنین 
)االحمدیھ سابقا(

2009/03/01 ثروت عبد اللطیف یونس محروس 2175850 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحمعبد المجید عبد الرحمن 
بفیشا سلیم ع

2009/03/01 جابر مبارك مبارك عیسى 860713 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

حضانة صنادید الرسمیة 2009/07/01 جاكلین دمحم دمحم مرعى 2308559 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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األعلي

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/07/01 جورج وفیق تكال حنین 2396224 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2008/08/01 جیھان جالل عبد الوھاب الشریف 853464 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

حضانة فیشا سلیم الجدیدة 2009/07/01 جیھان عبد المنعم احمد ھدیة 2088106 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

السید  دمحم عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/03/01 حسام ابراھیم حامد قطایف 1600848 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

الشھید احمد فؤاداحمد على فؤاد سرحان محلة مرحوم 
ع بنات سابقا

2009/03/01 حكمت حسن دمحم عالم 2222298 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 حمدى أحمد عبد الغفار میبر 861119 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/03/01 حمیدة  علي محروس كلیب 2113495 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

السید الجزار االعدادیھ للتعلیم االساسى/د 2009/07/01 حنان دمحم احمد عبد الال 2159383 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

الشھید سعید السید عبد المجید ابو عزام االبتدائیھ 
بفیشا سلیم

2009/03/01 حنان دمحم مھدي أحمد 856150 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 حنان محمود عبد المنعم رسالن 861128 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

السید  دمحم عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/07/01 حنان موریس ماھر ونیس 2093320 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

العجیزى االبتدائیھ بنین 2009/03/01 خالد رفعت احمد عیاد 860227 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/03/01 خالد فاروق أبو الیزید زیدان 856813 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 خالد دمحم عبد المعطي القاضي 861661 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

الشھید سعید السید عبد المجید ابو عزام االبتدائیھ 
بفیشا سلیم

2009/03/01 خلود حمد هللا سید أحمد رحمة 846221 كفـءكفـء2362011/02/14 معلم

حضانة كفر الشرفا الشرقى 2009/07/01 دالیا ابراھیم دمحم ابوحسن 2212999 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الشھید دمحم انور السادات االبتدائیھ ببرما 2009/03/01 دالیا احمد شمس الدین حموده 1763195 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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األعلي

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 دالیا ادوارد معوض بولس 2213099 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

حضانة فیشا سلیم الجدیدة 2009/07/01 دالیا ماجد دمحم ابو عالیھ 2088109 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 دعاء ابراھیم ابراھیم الطویل 860967 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 دعاء الشحات السید ابو ھبل 860748 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/07/01 دعاء حافظ مصطفى الملوانى 2155513 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

برما بنین االبتدائیھ 2009/07/01 دعاء رشدى احمد عامر 2088028 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

حضانة كفر المنشى القبلى 2009/07/01 دعاء صبحى فرج عمر 2250823 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 دعاء عبد المنعم دمحم النحاس 860879 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2008/09/25 دعاء عبدالخالق دمحم البشبشى 2240443 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2007/09/27 دعاء عبدهللا محمود سعید 1754976 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

منشاة جنزور االبتدائیة 2007/08/25 دعاء دمحم دمحم جمعھ 860162 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

منیل الھویشات االعدادیھ المشتركھ تعلیم اساسى 2009/03/01 دیماس مجدى عوض تادرس 2093404 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

الشھید طھ دمحم دمحم خروب ع المشتركة بشبراالنملة 2009/03/01 دینا السید منصور البخومى 2146881 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

2009/07/01 حضانة على مبارك دینا عبد الرحمن رجب عبد الرحمن ابراھیم 2244027 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

مكة المكرمة االبتدائیھ بكفر الساحل 2008/02/01 رابعة دمحم عبد المطلب المقلى 1702756 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

الشھید احمد شلبى ابو الخیراالبتدائیھ تعلیم اساسى  
ببرما

2009/07/01 راشا  خلیل عبد اللطیف الضبھ 2211538 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 رامى دھشان یونس دھشان 1614645 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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الشھید رقیب السعید حسن الغریب محلة مرحوم ع 2009/07/01 رامى دمحم عبد الوھاب ھرجیلھ 2168968 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

كفر مسعود االعدادیھ المشتركھ 2007/09/18 رانیا عید كامل الشریف 859223 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

شونى االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 رانیا دمحم رضا عبد الحكیم جمعة 860871 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/07/01 رانیا دمحم فتحى السباعى 2244228 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

الشھید طھ دمحم دمحم خروب ع المشتركة بشبراالنملة 2009/03/01 رانیا محمود دمحم خروب 2013864 كفـءكفـء2602011/02/14 معلم

السالم االبتدائیھ بكفر خضر 2007/10/12 رانیا وجیھ فؤاد داوس 859822 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

منشاة جنزور االبتدائیة 2009/03/01 رانیا یسرى حسن دمحم حسن 2220153 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 رحاب ابراھیم فتحى عفیفى 2256667 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/03/01 رحاب جمال أبوالفتوح یوسف بكر 1635545 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

حضانة كفر الشرفا الشرقى 2009/07/01 رحاب رفعت یسن  محمود الجوھرى 2261087 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

السالم االبتدائیھ بكفر خضر 2009/07/01 رحاب على دمحم فرحات 2178952 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/03/01 رحاب نبیل عبد الحمید ابو زید 2239424 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

حضانة یحیا الوطن 2009/07/01 رحاب یس موسى عبد البارى 2113270 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

كفر المنشى القبلى  للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2009/03/01 رشا الخلیل ابراھیم الدسوقى 2240351 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

حضانة صنادید الرسمیة 2009/07/01 رشا رشدى السید عاصى 2286059 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

كفر المنشى القبلى  للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2009/03/01 رشا ریاض دمحم الشال 1564478 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 رشا صالح الدسوقى المسیرى 2257165 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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2009/07/01 حضانة على مبارك رشا عبد العظیم راغب حامد 1549892 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/07/01 رشا عبد هللا السید الجاریھ 2356950 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

الشھید دمحم بكر االبتدائیھ بالكرسة 2009/07/01 رشا فتحى دمحم عبد الدایم 2208160 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

٢حضانة كفرالشیخ سلیم  2009/03/16 رشا دمحم احمد الفیومى 1742844 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

منیل الھویشات االبتدائیة تعلیم اساسى 2009/07/01 رشا محمود دمحم محى الدین رسالن 2262939 كفـءكفـء2772011/07/01 معلم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2009/07/01 رضا السید العربى عبد الحق 2179246 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

منیل الھویشات االبتدائیة تعلیم اساسى 2009/03/01 رضا شوقى طھ محمود 861000 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 ریھام السید دمحم ابو علم 2156450 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

2007/09/01 منشأة جنزور االعدادیھ المشتركھ ریھام حسین على ناصف 861073 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

حضانة العجیزي 2009/07/01 ریھام عادل عیسى  الدسوقى عیسى 2182798 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 ریھام عبد النبى حمیدة الصفتى 2178965 كفـءكفـء2832011/02/14 معلم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2010/03/01 زینب ابراھیم على بالش 35640 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

حضانة ارینا العبد 2009/07/01 زینب حسین كامل عاید 2087985 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 سالمة دمحم دمحم خمیس 2219081 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/07/01 سامح مجدى سعد رزق 2175217 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

الشھید طھ دمحم دمحم خروب ع المشتركة بشبراالنملة 2009/07/01 سامیة أبو المجد على  غنیم 2216138 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

السید الجزاراالبتدائیھ  للتعلیم االساسى/ د 2009/07/01 سحر عبد الحمید ابو العز المیت 2162668 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شقرف االبتدائیھ 2009/07/01 سعد دمحم عبد الخالق الخولى 2146174 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

الشھید احمد ابراھیم الرفاعى الثانویھ المشتركھ 
بصنادید

2009/03/01 سعید حسن دمحم ابو كامل 861048 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

برما االعدادیھ الرسمیھ لغات 2009/03/01 سعیدة عبد هللا عطیة الصباغ 854431 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 سلسبیل ابو الیزید احمد حمامھ 860788 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

كفر مسعود للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/03/01 سلوى رشاد حمیدة دمحم حمیدة 2240438 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/07/01 سلوى عبد هللا عبد اللطیف الشرشابى 2286040 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/03/01 سماح احمد السید النجار 1705810 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 سماح احمد مكاوى حمدان 1523208 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 سمر عبد هللا عبد الحمید العكل 2255807 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

الفاتح االبتدائیھ 2009/07/01 سھا دمحم السید ادریس 2353882 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

احمد أغا االبتدائیھ 2009/03/01 سھام كمال عبد الحمید اسماعیل 2126608 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 سھیر السعید على زویل 2152675 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

شقرف االبتدائیھ 2009/03/01 سھیر دمحم عبد الحمید الدمنھورى 2222167 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/07/01 سھیلھ دمحم یسري حسن عبدالسالم 2189557 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/03/01 سوزان احمد بدوى جاب هللا 2219084 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

طنطا الثانویة الفندقیة 2009/07/01 سوزان عبد التواب عبد التواب شیحھ 2088557 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

طنطا الثانویة الفندقیة 2009/07/01 سوزان فوزى على بوادى 2088549 كفـءكفـء3062011/08/01 ماجیستیرمعلم

-----------------------------------

7438of 2900 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانة غیاث الدین 2009/07/01 سوزى سمیر نابلیون انیس 1523214 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

طنطا الحدیثة االعدادیھ للبنات 2009/07/01 سوزى محمود عباس جابر 2286484 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

غیاث الدین االبتدائیھ 2009/03/01 سوزي طلعت یوسف مسیحة 860281 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

السالم االبتدائیھ بكفر خضر 2009/07/01 سوسن عبد الوھاب جمیل ناصف 2178940 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/03/01 سونیا عبد الرحمن محمود سالم 2239473 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

حضانة السید الجزار 2009/07/01 شربات الخطابى عبد هللا الصباغ 2230236 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

شونى االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 شریف عثمان توفیق ابراھیم 2239575 كفـءكفـء3132011/02/14 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/03/01 شریف عزت طھ عبدالسالم العماوى 2219602 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

الشھید احمد شلبى احمد ابوالخیر االعدادیھ 2009/07/01 شمس الدین عبد المنعم شمس الدین ماریة 2132510 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/07/01 شیرى فتحى جرجس ابراھیم 2244002 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 شیرین حمدى احمد عراقیب 2013871 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

حضانة الشھید نبیل الوقاد 2009/07/01 شیرین عبد العظیم راغب حامد 1549894 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2007/11/02 شیرین دمحم شعبان عجوة 1687635 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/03/01 شیرین دمحم علي سالمھ 858821 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/07/01 شیرین دمحم محمود مصطفى 2099270 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 شیماء  شوقى دمحم اسماعیل 2177403 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 شیماء  طلعت  دمحم حنون 2358681 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العجیزى االبتدائیھ بنین 2009/03/01 شیماء ابراھیم دمحم النجار 861453 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

محلة مرحوم بنات االبتدائیة 2009/03/01 شیماء احمد دمحم ابو ھندى 1611615 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/03/01 شیماء القطب عبدالعزیز عطیة 861694 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 شیماء حسن بسیونى احمد حموده 2256663 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

كفر العرب االبتدائیھ 2009/03/01 شیماء رمضان سعد غنیم 860780 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 شیماء رمضان دمحم فرج 861496 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2007/10/21 شیماء سعید حسن الوكیل 860861 كفـءكفـء3302009/03/01 معلم

طنطا الحدیثة االعدادیھ للبنات 2009/07/01 شیماء عادل عبد الفتاح البلیھى 2232159 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 شیماء عبد المنعم دمحم السعودى 2256967 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

الدمحمیة االبتدائیھ 2009/07/01 شیماء مجدى انور مصطفى 2255616 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

كفر الشرفا الشرقى االبتدائیھ 2009/07/01 شیماء دمحم ابراھیم القمرى 2356098 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 شیماء دمحم جمال عبد المحسن عبد الحافظ 1535333 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/03/01 شیماء دمحم عبد القادر شكر 1672153 كفـءكفـء3362011/02/14 معلم

على دمحم احمد االعدادیھ للبنات 2011/03/01 شیماء دمحم مصطفى سالم 859477 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/03/01 شیماء نبیل رشاد عرفة 861287 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2007/11/18 صالح السید محمود عبد الدایم 2175683 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

السید الغیاتى/الشیخ  2009/03/01 صالحة دمحم دمحم المعتمداوي 861227 كفـءكفـء3402011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 صباح سعد ابراھیم السبرباوى 2250822 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

منیل الھویشات االبتدائیة تعلیم اساسى 2009/03/01 صباح دمحم دمحم أبو عیسي 856257 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 صبحى شعبان صبحى البربرى 1729267 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

كفر المنصورة االبتدائیھ 2009/07/01 صفاء ابراھیم عبد الجلیل سیف الدین 2086546 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

شقرف االبتدائیھ 2009/03/01 صفاء ابراھیم على شحاتھ 2146821 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

الحریة االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 صفاء اسماعیل خلیل الجزار 861154 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 صفاء شوقى دمحم الدھشان 2239606 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

طھ حسین االبتدائیھ بمحلھ مرحوم 2007/10/18 صفاء دمحم السید المرابع 1807484 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2008/09/29 ضحا یحیى سالم سالمة 828778 كفـءكفـء3492011/02/28 معلم

كفر المنصورة االبتدائیھ 2009/03/01 طارق البرنس علي طالیع 858070 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

بـرما التجـاریة المشتركة 2009/07/01 طاھر السید شحاتھ حمودة 2326508 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

كفر المنصوره االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 عادل كمال ابو الیزید عبیھ 1576738 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

الجوھریة االبتدائیھ للبنات بمحلة مرحوم 2009/03/01 عبد اللطیف السعید العشرى صبرة 2125046 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 عبد الوھاب دمحم عبد الوھاب جنة 1763316 كفـءكفـء3542011/02/14 معلم

طنطا الحدیثة االعدادیھ للبنات 2009/03/01 عبیر  ابراھیم الدسوقى دمحم حسن 2229236 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

منشاة جنزور االبتدائیة 2009/07/01 عبیر السید عبد هللا السید 2172850 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

حضانة السید الجزار 2009/07/01 عبیر سعید السید عتلم 2230227 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 عبیر فتحى توفیق واصف 859187 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

السالم االبتدائیھ بكفر خضر 2009/03/01 عزة عبدالفتاح احمد النجار 2240411 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

صبحیة التھامى الوكیل االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2009/03/01 عزة مصطفى احمد سالم 2224719 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

برما االعدادیھ الرسمیھ لغات 2009/03/01 عزت عبد العزیز دمحم معیلى 856483 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 عزه السید احمد الحلوجى 2256978 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

حضانة فیشا سلیم الجدیدة 2009/07/01 عزه عبد المنعم السید التلبنتى 2088111 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

الشھید رقیب السعید حسن الغریب محلة مرحوم ع 2009/07/01 عزه مصطفى على صبره 2288609 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

حضانة شونى المشتركھ 2009/07/01 عفاف فتحى عبد العاطى الشیشنى 2213049 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/03/01 عالء الجیوشى عبد الدایم شلبى 2182786 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

الشھید ولید السید یوسف مبارك ع المشتركة بشقرف 2009/07/01 عالء النویھى على دمحم العفیفى 2154723 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

منیل الھویشات االعدادیھ المشتركھ تعلیم اساسى 2009/07/01 عالء نصر اسماعیل الفقى 2221308 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

السید الجزاراالبتدائیھ  للتعلیم االساسى/ د 2009/07/01 عالء یوسف یوسف الحبشى 855697 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/07/01 على دمحم على صبره 2099274 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

الشھید دمحم مصطفى عبد هللا ابو خضره ع المشتركة 
بتلبنت قیصر

2009/03/01 عمر دمحم احمد الشیخ عماره 857782 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/07/01 عمرو عبد الرحیم امین عبد الدایم 2225268 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/03/01 عمرو عدالن عیسوى الجبالي 1745706 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/03/01 عیشة عبد الحمید موسي زیدان 861114 كفـءكفـء3742011/02/14 معلم
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كود المعلمم
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التعیین
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 غادة حمادة ابراھیم عبد النبى 2157832 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2009/07/01 غادة عادل عامر محمود 2183244 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

منشاة جنزور االبتدائیة 2009/03/01 غادة عبد الحلیم ذكى عبد اللطیف 1702823 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 غادة عبدالفتاح دمحم شرف 861120 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

على دمحم احمد االعدادیھ للبنات 2007/07/23 غاده جالل دمحم شكرى 860474 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

محلة مرحوم بنات االبتدائیة 2009/07/01 فادى عھدى جورجى حنا یوسف 2177147 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 فاطمھ الزھراء دمحم عبد الرؤف عیاد 2260024 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

عمرو بن العاص االعدادیھ 2009/07/01 فاطمھ عبد الحمید السید الفضالى 2168823 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

المنشأة الجدیدة االبتدائیھ 2009/03/01 فرید دمحم رشاد الضبع 1726368 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

غیاث الدین االبتدائیھ 2009/07/01 فریدة محسن دمحم الشریف 2094506 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2009/03/01 فوزیة دمحم دمحم عبد الرحمن 2209888 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 فیبى عادل عزیز میخائیل 2183253 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 فیبى فایز شفیق صلیب 2178957 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

حضانة الشھید نبیل الوقاد 2009/07/01 فیبى وجدى عبدة جرجس 2179205 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

حضانة السید الجزار 2009/07/01 فیفى نصر الدین  عبد العزیز سیف النصر 2230262 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

كفر العرب االبتدائیھ 2009/07/01 فیفیان فاروق اندراوس صلیب 2204714 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/07/01 كرستینا  عزت سلیمان نصر هللا 2146204 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االعدادیھ للبنین 2009/07/01 لبنى احمد عبد الحمید حسین 2168838 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 لبنى عمر أحمد ابو لیمون 861408 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/03/01 لمیاء صابر عبد الرحمن الطوخي 861145 كفـءكفـء3942011/02/14 معلم

حضانة كفر المنشى القبلى 2009/07/01 لمیاء عبد الحمید محمود ھالل 1549889 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

االحمدیة االعدادیھ بنین 2009/07/01 لمیاء دمحم انیس دمحم حسین 2355107 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/07/01 لمیس السعید عبد العزیز الصیاد 2177411 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

برما بنین االبتدائیھ 2009/03/01 لیلى ممدوح ابراھیم المشالى 2211485 كفـءكفـء3982011/02/28 معلم

نھضة الفتاة االبتدائیھ ببرما 2009/03/01 ماجد دمحم طھ الغرباوى 858417 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 ماجدة دمحم على عامر 2209879 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

حضانة صبحیة التھامى الوكیل 2009/07/01 ماجده ابو زید عبد القادر  الكردى 2218729 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

احمد أغا االبتدائیھ 2009/07/01 مارى  فایز لبیب میخائیل 2261085 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

حضانة العجیزي 2009/07/01 مارى زاھر فھیم صلیب 2183124 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

حضانة مكة المكرمة بكفر الساحل 2009/07/01 مایسة شبل عبد العزیز المالح 2357215 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

كفر مسعود االعدادیھ المشتركھ 2009/03/01 دمحم ابراھیم على الجبالى 2093328 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

كفر خضر االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 دمحم احمد حسن بربوش 2192550 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

كفر مسعود للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/07/01 دمحم البدرى عبد الرحمن زاید 2215991 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

2011/03/01 منشأة جنزور االعدادیھ المشتركھ دمحم البرنس عبد الظاھر عبد المنعم 856017 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

كفر مسعود للتعلیم االساسى االبتدائیة 2008/09/24 دمحم السعید على زویل 2239579 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

الشھید دمحم بكر االبتدائیھ بالكرسة 2009/03/01 دمحم جالل دمحم خاطر 1702835 كفـءكفـء4102011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیھ بمحلھ مرحوم 2009/03/01 دمحم حسن دمحم عراقیب 861738 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

كفر الشرفا الشرقى االبتدائیھ 2009/07/01 دمحم حمیده ابراھیم الجبالى 2209054 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2009/03/01 دمحم خلیل عبداللطیف الضبھ 2224798 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

كفر المنصورة االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم سلیمان حسن راشد 2130635 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/07/01 دمحم سیف االسالم عبد الغفار عبد الصادق 2210444 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/03/01 دمحم صبحى القطب كوتھ 1745732 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

٢كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/03/01 دمحم صالح الدین طھ  الدسوقى 2177375 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

غیاث الدین االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم عبدهللا حافظ ترك 857542 كفـءكفـء4182009/09/06 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحمعبد المجید عبد الرحمن 
بفیشا سلیم ع

2009/07/01 دمحم عطا هللا دمحم البربرى 2254782 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیھ بمحلھ مرحوم 2009/03/01 دمحم عطیھ السید ضیف 1591332 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 دمحم دمحم الرفاعى الفقى 2146851 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 دمحم نصر زكى عراقیب 2136924 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/07/01 دمحم یوسف عبد العزیز العسلى 2152804 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/03/01 محمود احمد رجب دمحم ابراھیم 860636 كفـءكفـء4242011/02/28 معلم

على دمحم احمد االعدادیھ للبنات 2009/07/01 محمود جمیل غریب غرابة 2225244 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم انور السادات االبتدائیھ ببرما 2009/03/01 محمود زكریا محمود المصرى 1763631 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 محمود دمحمعادل دمحم على 860956 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/07/01 مرتینا میالد جوده صرابامون 2244038 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

حضانة منشأة جنزور 2009/07/01 مرفت مصطفى قمر الدولة الجیار 2159245 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

السید الغیاتى/الشیخ  2007/09/19 مروة أحمد دمحم محجوب 860173 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

عبد العزیز جاویش االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 مروة السید احمد صالح 2219079 كفـءكفـء4312011/02/28 معلم

حضانة الدمحمیة 2009/07/01 مروة السید طھ ابو شھبة 2183116 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2009/03/01 مروة حسنین دمحم داود 859870 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

كفر المنصوره االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 مروة دمحم عبد الرحمن خلیل 2086552 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/07/01 مروة مرزوق عبد العظیم على 2088075 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

2007/09/01 منشأة جنزور االعدادیھ المشتركھ مروة منیر دمحم نیدة 861069 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

ارینا العبد االبتدائیھ بشبرا النملھ 2009/07/01 مروه صبرى دمحم الدھمھ 2211532 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

السید الجزاراالبتدائیھ  للتعلیم االساسى/ د 2009/03/01 مروه فتحى السید زیان 2218202 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

حضانة كفر العرب 2009/07/01 مروه دمحم شعبان عجوه 2331642 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

حضانة العجیزي 2009/07/01 مریم ابراھیم  زاھر بشرى 2183133 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/07/01 مریم حلمى عبد الحمید اسماعیل 2157807 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 مریم عبد السید مكرم عبد السید 2256653 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

نبیل الوقاد االعدادیھ للبنات 2009/07/01 مریم فاروق حسن عیسى 2087995 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 مریم فخرى جرجس حنا 2256657 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2009/07/01 مریم مصطفى عبد العال مشعل 2225274 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 مصطفى احمد دمحم مراد 860708 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2009/03/01 مصطفى جابر عبدالباقى عمار 2224729 كفـءكفـء4472011/02/14 معلم

الشھید سعید السید عبد المجید ابو عزام االبتدائیھ 
بفیشا سلیم

2009/03/01 منار دمحم حسن عبد الشافي 861259 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2011/07/01 منار نجیب عبدالحكم عبداللطیف 2259987 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

حضانة فیشا سلیم الجدیدة 2009/07/01 منال عبد الھادى دمحم مرزوق 2088113 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 منال محمود دمحم فضل هللا 2154039 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 منال منیر جوده مبخائیل 1541443 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

2009/07/01 حضانة على مبارك منى احمد توفیق على 1541455 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2007/09/19 منى أسامة السید الخطیب 860725 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

كفر مسعود االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 منى السعید عبد العزیز خلیل 2191061 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

خالد بن الولید االعدادیھ للبنین 2009/07/01 منى عادل  عیسى الدسوقى عیسى 2182762 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

حضانة الدمحمیة 2009/07/01 منى عبد الخالق حامد عبد الخالق 2241439 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

حضانة فیشا سلیم تعلیم اساسى 2009/07/01 منى محمود ابو العینین جاد 2256516 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

روضھ كفر المنصوره 2009/07/01 مھا احمد مصطفى السقعان 2086565 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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التعیین
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غرب طنطاالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

نبیل الوقاد االبتدائیة 2009/03/01 مھا حسنین عبدالفتاح عبدالدایم 825459 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/03/01 مھا دمحم ابراھیم ابو حمامھ 1705473 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

شونى االبتدائیھ المشتركھ 2009/07/01 مھا محمود دمحم ابوشوشة 2215563 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

١كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/03/01 مى سمیر ریاض مصطفى 860498 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 مى محمود عبد العزیز دمحم 1705498 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

معھد النور االبتدائى للمكفوفین بطنطا 2009/03/01 مي صبري بسوني حمادة 861086 كفـءكفـء4652011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/07/01 ناجى احمد احمد بشر 2099273 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

صنادید الحدیثھ االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 نادر رشید برعى الجعبیرى 858845 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

شونى االبتدائیھ المشتركھ 2009/03/01 ناھد رزق عبدالمجید الشناوى 860949 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

صنادید الرسمیھ االبتدائیھ 2009/07/01 نبیلة عبد العزیز السید مبروك 2286058 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

حضانة العجیزي 2009/07/01 نجاه ابراھیم ابراھیم نحیلھ 2146868 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 نجالء السعید سعد خلف 2230245 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 نجالء فتحى ابراھیم السواق 860620 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

حضانة كفر الشرفا الشرقى 2009/07/01 نجالء فتحى دمحم قاسم 2213007 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 نجالء دمحم فتحى قرنشو 2224714 كفـءكفـء4742011/02/28 معلم

حضانة صنادید الرسمیة 2009/07/01 نجوى ابراھیم ابو الیزید دمحم 2286044 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

كفر مسعود للتعلیم االساسى االبتدائیة 2009/03/01 نجوى ابراھیم السید البجم 1610128 كفـءكفـء4762011/02/28 معلم
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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األعلي

صنادید االعدادیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 نجوى رضوان عفیفى سیف 804029 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

2009/03/01 منشأة جنزور االعدادیھ المشتركھ نجوى عبدالعظیم دمحم جعفر 860233 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

االمام الشافعى الرسمیھ االبتدائیھ للغات 2009/03/01 نرمین مرزوق حافظ سید احمد 860295 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

شبرا النملة االبتدائیھ 2009/03/01 نسرین الشاافعى عبد السالم موسى 2178969 كفـءكفـء4802011/02/14 معلم

كفر المنشى القبلى  للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2009/03/01 نسرین فتحى عبد الستار عمارة 2215581 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیھ 2009/07/01 نسرین نصر عبد الجید عبد القادر 2156334 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

غیاث الدین الرسمیھ للغات ابتدائى 2009/07/01 نسمھ عرفھ دمحم على جعفر 2198884 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

حضانة العجیزي 2009/07/01 نسمھ دمحم السید عبد الدایم 2292385 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

حضانة عمرو بن العاص 2006/03/18 نشوى السید على المجدوبى 1539843 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

2009/07/01 حضانة على مبارك نشوى حموده حموده الشعراوى 2244058 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

١كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/03/01 نشوى سعید احمد المحروق 2162685 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

السیده خدیجھ االبتدائیھ 2009/07/01 نشوى سعید دمحم شكرى 2219078 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

شقرف االبتدائیھ 2009/03/01 نفیسة زكي مصطفي الشیخ 1600843 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

حضانھ االمام الشافعى التجریبیة للغات 2009/07/01 نھال على دمحم زیدان 2256649 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

حضانة غیاث الدین 2009/03/01 نھى سعید عید السید سید احمد 1576710 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2007/11/24 نھى شفیق دمحم عبدالعاطى 2240446 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

ناصر االبتدائیة بمحلھ مرحوم 2009/03/01 نھى علي السعید سعد 1763838 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 نھى نبیھ دمحم النحاس 1576723 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

حضانة ارینا العبد 2009/07/01 نورا محى الدین مرسى فرحات 2087976 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

نبیل الوقاد االعدادیھ للبنات 2000/12/30 نیفین ابراھیم الدسوقي حمودة دمحم 856672 كفـءكفـء4962009/01/28 معلم

االقباط االعدادیھ للبنات 2008/03/01 نیفین احمد بسیوني مندور 1534617 كفـءكفـء4972011/03/01 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 ھالة فتحى رجب دمحم 1676180 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

كفر المنصورة االبتدائیھ 2009/03/01 ھالھ ابراھیم دمحم ابوحطب 2219077 كفـءكفـء4992011/02/14 معلم

٢كفر الحما االبتدائیھ رقم  2009/03/01 ھانم دمحم دمحم ابوجاعور 858621 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

٢كفر الشیخ سلیم االبتدائیھ رقم  2009/07/01 ھانى رضا عبد الفتاح زین الدین 2182775 فوق المتوسطكفـء5012011/06/27 معلم

السیده مباركھ االبتدائیھ 2009/03/01 ھبة بشرى معوض میخائیل 861167 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

حضانھ برما الرسمیھ للغات 2009/07/01 ھبة عبد االلة عبد الفتاح زیادة 1541450 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

كفر العرب االبتدائیھ 2009/07/01 ھبة مصطفى على العضاض 2204713 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

٢حضانة كفرالشیخ سلیم  2009/03/17 ھبھ هللا دمحم طھ السجان 2182814 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

كفر خضر االعدادیھ المشتركھ 2009/07/01 ھبھ المرسى دمحم المرسى 2087328 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

2009/07/01 حضانة على مبارك ھبھ سلیم السید سلیم 1549884 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

محلة مرحوم بنات االبتدائیة 2009/03/01 ھبھ طھ سید احمد رقیھ 860406 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/07/01 ھبھ عبد الصمد السید الشاطر 2113264 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 ھبھ عبدالرحمن دمحم السید 766714 كفـءكفـء5102011/02/14 معلم
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عمرو بن العاص االعدادیھ 2009/03/01 ھبھ فاروق دمحم الطویل 2210718 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

العمرى االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2009/03/01 ھبھ دمحم الجیوشي حدوه 1777333 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

كفر المنصورة االبتدائیھ 2009/03/01 ھبھ دمحم الرفاعى الفقى 2146706 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/07/01 ھبھ دمحم السید ھجرس 2257143 كفـءكفـء5142011/07/01 معلم

كفر المنشى القبلى  للتعلیم االساسى االبتدائیھ 2009/03/01 ھبھ محمود عبدالفتاح ریشھ 861709 كفـءكفـء5152011/02/14 معلم

طنطا الفنیة المتقدمة التجاریة 2009/07/01 ھدى نصر اسماعیل الفقى 2255662 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

صبحیة التھامى الوكیل االبتدائیھ بتلبنت قیصر 2006/02/02 ھشام ابراھیم طھ المغربى 2225253 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

على مبارك االبتدائیھ 2009/03/01 ھشام محمود قندیل الشوربجى 2215494 كفـءكفـء5182011/02/14 معلم

حضانة كفر المنشى القبلى 2009/07/01 ھناء عاطف على السید الحنفى 1549905 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

على دمحم احمد االعدادیھ للبنات 2009/07/01 ھند الماضى عبد الفتاح الماضى 2303168 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

الشھید دمحم انور السادات االبتدائیھ ببرما 2009/03/01 ھنیھ عبد الھادى حسین دمحم 2222184 كفـءكفـء5212011/02/14 معلم

الشھید رقیب السعید حسن الغریب محلة مرحوم ع 2009/03/01 ھویدا ابو رواش السید محمود 857730 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

صنادید االعدادیھ للتعلیم االساسى 2009/07/01 ھیام ابراھیم دمحم ھالل 2149407 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

برما بنین االبتدائیھ 2009/07/01 ھیثم عبد الغنى دمحم ابوشحاتھ 2088023 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

الشھید عبد السالم الشوبرى االعدادیھ للبنات 2009/03/01 وائل السید دمحم الذھبي 1777276 كفـءكفـء5252011/02/14 معلم

كفر المنشى القبلى االعدادیھ للتعلیم االساسى 2009/03/01 وسام السید السید النجار 2221409 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

حضانة الشھید الشرقاوى 2009/07/01 وسام صالح فتحى صالح 2087799 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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طنطا الحدیثة االعدادیھ للبنات 2009/07/01 وسام دمحم محمود فتوح 2214056 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

عبد العزیز جاویش االبتدائیھ بمحلة مرحوم 2008/09/12 وفاء الجوھري ابراھیم ابو خطوة 861714 كفـءكفـء5292009/09/06 معلم

یحیا الوطن  االبتدائیھ 2009/03/01 وفاء شوقى نبیل احمداحمد العشرى 859714 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

2009/03/01 منشأة جنزور االعدادیھ المشتركھ وفاء عبد الرحیم المغاوري صالح 2131538 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

الشھید دمحم مصطفى الشرقاوى االبتدائیھ 2009/03/01 والء عطیھ السید ضیف 858528 كفـءكفـء5322011/02/28 معلم

حضانة العجیزي 2009/07/01 والء فتحى دمحم متولى 2183092 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

منشاة جنزور االبتدائیة 2009/07/01 والء دمحم احمد عنبر 2159228 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

شقرف االبتدائیھ 2009/07/01 والء دمحم السعید العجورى 2146190 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

طنطاالثانویة الصناعیة بنات 2009/03/01 ولید دمحم عبد اللطیف عبد الغنى 2174018 كفـءكفـء5362011/02/28 معلم

الشھید مجند مصطفى على دمحم عبد المجید عبد 
الرحمن بفیشا سلیم

2007/09/24 یارا دمحم مصطفي حمید 861400 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیھ 2009/03/01 یوستینا مجدى القمص یوحنا عبد السید 1592793 كفـءكفـء5382011/02/14 معلم

مؤسسھ العجیزى االبتدائیھ المشتركة 2009/03/01 یوستینھ ابراھیم زاھر بشرى 861285 كفـءكفـء5392011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

عبدالغنى على بخیتھ تعلیم اساسى 1992/09/01 عایده دمحم السعید الشناوى 828956 كفـءكفـء12009/01/28 وكیل  مدرسة متفرغ- معلم أول أ 

الشھید عبدالكریم حمادة االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام عبد الوھاب دمحم غالى 2293694 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/07/01 ابراھیم حجازى ابراھیم البقرى 2293721 كفـءكفـء32011/07/01 أمین مكتبة

الدواخلیة االبتدائیة 2011/07/01 احمد ابراھیم حسین الحریرى 2393305 كفـءكفـء42011/07/01 أمین مكتبة

الجابریة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 احمد محمود دمحم ابو الشعور 2366033 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

فرید على نجم االبتدائیة باالبشیط 2011/07/01 اسماء عبد الفتاح السید سرور 2294399 كفـءكفـء62011/07/01 أمین مكتبة

الزھراء ع بنات 2011/07/01 امانى مصطفى عبدالرحمن ابواالسعاد 2395108 كفـءكفـء72011/07/01 أمین مكتبة

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/07/01 امورة دمحم محمود راشد 2358767 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

عبد الحى خلیل ع بنین 2011/07/01 امیر السعید محمود غانم 2341432 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 أمیرة رشاد جاد عماره 2297922 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

الشھید محمود الدسوقى الدسوقى 2011/07/01 ایمان احمد راغب عشرین 2294318 كفـءكفـء112011/07/01 أمین مكتبة

بلقینا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حنان منصور البسیونى رداد 2295515 كفـءكفـء122011/07/01 أمین مكتبة

جمال حلمى الشناوى بصفط تراب 2011/07/01 دعاء احمد دمحم الشناوى 2299610 كفـءكفـء132011/07/01 أمین مكتبة

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 رحاب دمحم سلیمان سالم 2338582 كفـءكفـء142011/07/01 أمین مكتبة

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 ریھام سمیر عبد القادر على 2302725 كفـءكفـء152011/07/01 أمین مكتبة

المحلة الكبرى ع بنات 2011/07/01 سارة دمحم احمد الھنداوى 2370910 كفـءكفـء162011/07/01 أمین مكتبة

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/07/01 سالى عبد هللا عبد هللا النمورى 2343818 كفـءكفـء172011/07/01 أمین مكتبة
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الشھید احمد صبحى حرحش 2011/07/01 سحر محمود دمحم السبع 2226165 كفـءكفـء182011/07/01 أمین مكتبة

ولى الدین االبتدائیة 2011/07/01 سمر عادل حامد ركب 2367750 كفـءكفـء192011/07/01 أمین مكتبة

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 سھى رافت عبد الجواد شلبى 2397236 كفـءكفـء202011/07/01 أمین مكتبة

اللواء عبد المنعم خضر المشتركة 2011/07/01 شاھندا عبد العزیز عبد الفتاح المكاوى 2300180 كفـءكفـء212011/07/01 أمین مكتبة

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 شرین دمحم شاور السید المصرى 2338585 كفـءكفـء222011/07/01 أمین مكتبة

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 شیماء احمد احمد مھنا 2338258 كفـءكفـء232011/07/01 أمین مكتبة

الجابریة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء طاھر امام عزام 2228108 كفـءكفـء242011/07/01 أمین مكتبة

ا بنات.مدینة العمال ت 2011/07/01 شیماء دمحم عشماوى على 2332678 كفـءكفـء252011/07/01 أمین مكتبة

طلعت حرب االبتدائیة 2011/07/01 صفاء السید دمحم عرب 2295533 كفـءكفـء262011/07/01 أمین مكتبة

شبرا ملكان ع المشتركة 2011/07/01 صفاء الشرنوبى عبد الرؤوف البدرى 2295506 كفـءكفـء272011/07/01 أمین مكتبة

عبد المعبود دعبس  بالھیاتم 2011/07/01 عایدة دمحم احمد براكات 2114676 كفـءكفـء282011/07/01 أمین مكتبة

عبدالغنى على بخیتھ تعلیم اساسى 2011/07/01 عبد الفتاح المتولى احمد ابو ھرجھ 2293751 كفـءكفـء292011/07/01 أمین مكتبة

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/07/01 عبیر دمحم عبد العاطى ابو المعاطى 2277967 كفـءكفـء302011/07/01 أمین مكتبة

عقبة بن نافع ع بنین 2011/07/01 عزة محمود دمحم على ابو وردة 2295576 كفـءكفـء312011/07/01 أمین مكتبة

عبد المنعم ریاض ع بنات/ ش 2011/07/01 غادة محمود على بدیر 2289642 كفـءكفـء322011/07/01 أمین مكتبة

شبرا بابل االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 فاطمھ حمدان سید أحمد الزیط 2226713 كفـءكفـء332011/07/01 أمین مكتبة

عبد الغفار فرحات بدنوشر 2011/07/01 فاطمھ عبد النبى على بدوى 2294438 كفـءكفـء342011/07/01 أمین مكتبة
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كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فتحیھ ابراھیم على داود 2338267 كفـءكفـء352011/07/01 أمین مكتبة

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 لینا فوزى فوزى محیسن 2243103 كفـءكفـء362011/07/01 أمین مكتبة

عزبة االنشاء االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 مجاھد مامون رمضان العزب 2300386 كفـءكفـء372011/07/01 أمین مكتبة

جمال حلمى الشناوى بصفط تراب 2011/07/01 دمحم بسیونى طلبة النبراوى 2295520 كفـءكفـء382011/07/01 أمین مكتبة

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالحمید دمحم الخطیب 2353077 كفـءكفـء392011/07/01 أمین مكتبة

2011/07/01 مدینة العمال بنین للتعلیم االساسى دمحم دمحم عبد الغفار غانم 2288498 كفـءكفـء402011/07/01 أمین مكتبة

جودة احمد النادى تعلیم اساسى 2011/07/01 محمود دمحم على البرلسى 2300818 كفـءكفـء412011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء االبتدائیة بصفط تراب 2011/07/01 مروان مصطفى دمحم حماد 2299660 كفـءكفـء422011/07/01 أمین مكتبة

الشھید محمود الدسوقى الدسوقى 2011/07/01 مروة عبد الحمید دمحم عبد الحمید 2294338 كفـءكفـء432011/07/01 أمین مكتبة

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 مروة دمحم على شتات 2299685 كفـءكفـء442011/07/01 أمین مكتبة

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروة ممدوح عبد الھادى دمحم المأمون 2353073 كفـءكفـء452011/07/01 أمین مكتبة

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 مروه احمد عبدالعزیز البقرى 2394820 كفـءكفـء462011/07/01 أمین مكتبة

الشھداء االبتدائیة بصفط تراب 2011/07/01 مروى ابراھیم الدمرداش الدیب 2108526 كفـءكفـء472011/07/01 أمین مكتبة

الزھراء ع بنات 2011/07/01 منار عبد هللا السعید حسیب 2354281 كفـءكفـء482011/07/01 أمین مكتبة

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/07/01 منى احمد ابراھیم الزفتاوى 2354298 كفـءكفـء492011/07/01 أمین مكتبة

 مستضافھ على كفر فیالھ ٢الكمالیة االبتدائیة رقم 
تعلیم اساسى

2011/07/01 نسرین سامى دمحم العشرى 2289645 كفـءكفـء502011/07/01 أمین مكتبة

طلعت حرب االبتدائیة 2011/07/01 نسرین عبد العظیم ابو الیزید التطاوى 2295543 كفـءكفـء512011/07/01 أمین مكتبة
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ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 نھا دمحم توفیق الدیب 2340167 كفـءكفـء522011/07/01 أمین مكتبة

صیام االبتدائیة 2011/07/01 نھى عید محمود الطوخى 2296443 كفـءكفـء532011/07/01 أمین مكتبة

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 ھالة جمال  دمحم الفقى 2269583 كفـءكفـء542011/07/01 أمین مكتبة

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/07/01 ھبة السید دمحم عرب 2296639 كفـءكفـء552011/07/01 أمین مكتبة

صیام االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ هللا شوقى المرسى یوسف 2338264 كفـءكفـء562011/07/01 أمین مكتبة

الشھید عبدالكریم حمادة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبد هللا كمال أبو الدھب 2367522 كفـءكفـء572011/07/01 أمین مكتبة

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/07/01 ھناء دمحم شاھین عبد المعطى 2336398 كفـءكفـء582011/07/01 أمین مكتبة

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/07/01 ھند عبد الفتاح عباس البیومى 2288520 كفـءكفـء592011/07/01 أمین مكتبة

ا بنات.مدینة العمال ت 2011/07/01 وسام حسن احمد االودن 2353658 كفـءكفـء602011/07/01 أمین مكتبة

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/07/01 والء خیرى السید الحوتى 2355521 كفـءكفـء612011/07/01 أمین مكتبة

عیاش اعدادى المشتركھ/ملحقھ /ع/ث/ف عیاش 2011/07/01 اكرام ابراھیم البھى ابو سعده 2228343 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 الشیماء عمر السید فساكھ 2332401 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

بلقینا االبتدائیة بنین 2011/07/01 امانى ابراھیم عبد الوھاب ابو رمضان 2283401 كفـءكفـء642011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 بسمھ مصطفى دمحم عبد الحمید 2347659 كفـءكفـء652011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

منیة شنتنا عیاش  االبتدائیة 2011/07/01 خالد عبد العزیز السید سالم 2288522 كفـءكفـء662011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 دالیا  صالح عبد الحى شعلة 2269584 كفـءكفـء672011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

صیام االبتدائیة 2011/07/01 دینا السید فوزى فوزى البلقینى 2335260 كفـءكفـء682011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم
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منیة شنتنا عیاش  االبتدائیة 2011/07/01 سحر منصور عطیھ أبو سعده 2256360 كفـءكفـء692011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

عقبة بن نافع ع بنین 2011/07/01 سلوى السعید عبد الھادى موسى 2269068 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشیخ دمحم ابو زھرة ع بنات 2011/07/01 سماح ابراھیم عبد الحلیم محى الدین 2339725 كفـءكفـء712011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المحلة الكبرى الثانوي الصناعیة بنات 2011/07/01 شیماء على عبدالحلیم فوده 2240555 كفـءكفـء722011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/07/01 شیماء فتحى على علیوة 2099406 كفـءكفـء732011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

أ.سندسیس ت 2011/07/01 شیماء دمحم عبد الفتاح بدر 2194769 كفـءكفـء742011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الھیاتم االبتدائیة بنات 2011/07/01 عایدة دمحم عبدالواحد ابو الحسن 2359270 كفـءكفـء752011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

شبرا بابل االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 نادیھ فتحى على الفحار 2293712 كفـءكفـء762011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالكریم حمادة االبتدائیة 2011/07/01 نور عبد الخالق السید خفاجھ 2293706 كفـءكفـء772011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/07/01 ھالھ على عبد المجید جمعھ 2294298 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

المحلة الكبرى الثانوي الصناعیة بنات 2011/07/01 ھانم دمحم بدران سالم 2246662 كفـءكفـء792011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/07/01 ھبة مصطفى الدمرداش البسطویسى 2288524 كفـءكفـء802011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

محمود ابراھیم عبد الحمید درة/الشھید 2011/07/01 ھبھ حسام الدین عبد المنعم حسن 2252408 كفـءكفـء812011/02/27 أخصائى صحافة وإعالم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین احمد یوسف الرشیدى 2354284 كفـءكفـء822011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 یاسمین سید أحمد القناوى دمحم 2402142 كفـءكفـء832011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب ث العسكریة 2000/10/03 دمحم حسن احمد داود 857572 كفـءكفـء842009/01/28 أخصائى نفسى

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 1998/12/26 كمال دمحم دمحم الطویل 836032 كفـءكفـء852009/01/28 أخصائى اجتماعى أول
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طلعت حرب ث العسكریة 2011/03/01 احمد المتولى سلیمان غالى 858041 كفـءكفـء862011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید الشحات احمد عبد الحافظ ابو عیشھ 2011/03/01 إیناس دمحم صدیق األشعل 2148959 كفـءكفـء872011/03/01 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق بالسجاعیة 2011/03/01 بسنت نجیب أحمد ابو طالب 859314 كفـءكفـء882011/03/01 أخصائى اجتماعى

عمر زعفان االبتدائیة 2011/03/01 جیھان دمحم حسین مصطفى 2148957 كفـءكفـء892011/03/01 أخصائى اجتماعى

طھ حسین ع بنات 2011/03/01 حنان اسماعیل عبداللطیف اسماعیل 863591 كفـءكفـء902011/03/01 أخصائى اجتماعى

المحلة الكبرى ع بنات 2011/03/01 راجیا دمحم احمد اإلمام 861334 كفـءكفـء912011/03/01 أخصائى اجتماعى

العامریة الثانویة بنات 2011/03/01 رشا عبد الغفار ابو الوفا متولى 2181620 كفـءكفـء922011/03/01 أخصائى اجتماعى

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/03/01 عبیر ابراھیم سلیمان عبد العاطى 845860 كفـءكفـء932011/03/01 أخصائى اجتماعى

طلعت حرب ث العسكریة 2011/03/01 دمحم محمود دمحم االتربى 852634 كفـءكفـء942011/03/01 أخصائى اجتماعى

عزبة عیسوى خضر االبتدائیة 2011/03/01 مروى عبد العال بدوى المزین 2148965 كفـءكفـء952011/03/01 أخصائى اجتماعى

أ.سندسیس ت 2011/03/01 ھالة أمین علي أمین 839966 كفـءكفـء962011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/07/01 ھدى السید عبد الصمد السید 2277978 كفـءكفـء972011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عامر بكر ابو عامربكفر دمتنو 2011/03/01 وسام دمحم السید دمحم 859573 كفـءكفـء982011/03/01 أخصائى اجتماعى

الشیخ دمحم ابو زھرة ع بنات 1992/09/01 رباب احمد ابراھیم غانم 832287 كفـءكفـء992013/09/24 دكتوراهمعلم خبیر

المرحوم ابراھیم فیشار الثانویھ بالھیاتم 1994/10/13 إبراھیم الصادق إبراھیم أبوشادى 835088 كفـءكفـء1002012/09/13 دكتوراهمعلم أول أ

العامریة الثانویة بنات 1996/02/24 امال عبد الرحمن زیدان قاسم 826741 كفـءكفـء1012012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

المعتمدیة الثانویة المشتركة 1995/09/01 حسن عبد الحمید حسن عبد الواحد 845909 كفـءكفـء1022012/11/14 دكتوراهمعلم أول أ
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عبد المجید الشھاوى المشتركة 1994/02/27 دعاء حسنین حسن العنترى 1574952 كفـءكفـء1032009/01/28 معلم أول أ

كفر العبایدة الثانویة الزراعیة 1991/09/01 زین العابدین رفعت على مندور 831712 كفـءكفـء1042009/01/28 معلم أول أ

طلعت حرب االبتدائیة 1993/12/01 عایدة اسماعیل ابراھیم خاطر 835059 كفـءكفـء1052009/01/28 معلم أول أ

طلعت حرب ث العسكریة 1991/05/15 عبدهللا نجاح دمحم رشاد حیان 830605 كفـءكفـء1062009/01/28 معلم أول أ

المحلة الكبرى ث بنات 1992/09/01 على دمحم نسیم عبد الفتاح عیسى 838156 كفـءكفـء1072009/01/28 معلم أول أ

أ.سندسیس ت 1999/04/27 ایمان ابراھیم دمحم عبد العزیز 854344 كفـءكفـء1082009/01/28 معلم أول

كفر حجازى ع بنات 2004/07/01 شیماء إبراھیم عبد المنعم النجار 144712 كفـءكفـء1092012/07/01 ماجیستیرمعلم أول

یعمل بالدیوان 1987/09/01 عصام على شعبان المغربى 826835 كفـءكفـء1102009/12/10 معلم أول

صفیة زغلول االبتدائیة 1987/05/01 دمحم السید دمحم المھدى 803931 كفـءكفـء1112009/01/28 معلم أول

عبد الحى خلیل ع بنین 2002/05/01 دمحم عبدهللا عنتر جلیلھ 1589231 كفـءكفـء1122012/07/01 دكتوراهمعلم أول

أ.عزبة شویكار ت 1994/08/04 دمحم دمحم السید قاسم 790202 كفـءكفـء1132009/01/28 معلم أول

عبد المجید الشھاوى المشتركة 1996/09/01 وائل فوزى زكى الشامى 848742 كفـءكفـء1142009/12/01 معلم أول

یعمل بالدیوان 2004/07/01 ولید لطفى السید ابو قوره 856922 كفـءكفـء1152012/09/13 دكتوراهمعلم أول

بلقینا االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ابتسام الجرجاوى السید قشیر 2240359 كفـءكفـء1162011/03/01 معلم

ابى عبیدة بن الجراح التجاریة 2011/07/01 ابراھیم ابراھیم السید الجزلة 2353082 كفـءكفـء1172011/07/01 معلم

عزبة شویقى سعد االبتدائیة 2011/03/01 ابراھیم السید مصطفى الساعى 1627050 كفـءكفـء1182011/03/01 معلم

فصل ملحق بطلعت حرب 2011/03/01 ابراھیم طلعت عثمان دمحم 2159256 كفـءكفـء1192011/03/01 معلم
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شبرا بابل االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 احسان عید محمود الطوخى 1580131 كفـءكفـء1202011/03/01 معلم

عمربن عبدالعزیزع بنین 2011/07/01 احمد السعید ابراھیم قریش 2257548 كفـءكفـء1212011/07/01 معلم

كمال مرعى  بالدواخلیة 2011/03/01 احمد جالء عبد الجواد المسیرى 1571266 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/03/01 احمد رضوان رضوان السید 2146941 كفـءكفـء1232011/03/01 معلم

المرحوم ابراھیم فیشار الثانویھ بالھیاتم 2011/03/01 احمد سامى سعد الھاللى 859664 كفـءكفـء1242011/03/01 معلم

عزبة االنشاء االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 أحمد عبد العاطى عبد الحمید منصور 858230 كفـءكفـء1252011/03/01 معلم

دمحم بسیونى النجار بنون 2011/07/01 احمد عبد المطلب عبد الرؤف ابو خضرة 2332660 كفـءكفـء1262011/07/01 معلم

فصول اإلنشاء اإلعدادیة 2011/03/01 أحمد دمحم سعدهللا راجح 855053 كفـءكفـء1272011/03/01 معلم

ولى الدین االبتدائیة 2011/07/01 اسماء احمد الدسوقى عدس 2345010 كفـءكفـء1282011/07/01 معلم

الھیاتم االبتدائیة بنات 2011/07/01 اسماء عبد النبى دمحم عید 2105996 كفـءكفـء1292011/07/01 معلم

أ االبتدائیة.سندسیس ت 2011/03/01 اسماء مسعد دمحم الشرقاوى 2156033 كفـءكفـء1302011/03/01 معلم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 اسماء ھالل بدوى دمحم  بدوى 2146339 كفـءكفـء1312011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء یوسف حسن االمام 2289615 كفـءكفـء1322011/07/01 معلم

بلقینا االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 أشرف كمال السید مدین 858944 كفـءكفـء1332011/03/01 معلم

شبرا بابل االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 الزھراء منازع عبد المالك دمحم 1756281 كفـءكفـء1342011/03/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السعید الدسوقى جاد البدراوي 860776 كفـءكفـء1352011/03/01 معلم

ابراھیم حسین عامر بالعامریة 2011/03/01 السعیدة السید أحمد عبد الفتاح 856943 كفـءكفـء1362011/03/01 معلم
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عبدالغنى على بخیتھ تعلیم اساسى 2011/03/01 السید دمحم علي البناوي 860592 كفـءكفـء1372011/03/01 معلم

فصول اإلنشاء اإلعدادیة 2011/03/01 السید نورالدین أحمد امام 859655 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

فرید على نجم االبتدائیة باالبشیط 2011/03/01 أم ھاشم السید عطیة اسماعیل 859258 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

عزبة عیسوى خضر االبتدائیة 2011/07/01 امانى عبد المھیمن صدیق االشعل 2230090 كفـءكفـء1402011/02/27 معلم

الدواخلیة االبتدائیة 2011/03/01 امانى محمود كامل الحناوى 859645 كفـءكفـء1412011/03/01 معلم

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/03/01 أمل عید تمام عبدهللا 859888 كفـءكفـء1422011/03/01 معلم

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/03/01 امل دمحم شعبان البقرى 2146937 كفـءكفـء1432011/03/01 معلم

أحمد عرابى ع بنین 2011/03/01 أمنیة حسن دمحم قوطھ 863537 كفـءكفـء1442011/03/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امیرة عبد العزیز ابراھیم السایس 860813 كفـءكفـء1452011/03/01 معلم

طلعت حرب االبتدائیة 2011/07/01 امیرة متولى على البعالوى 2283985 كفـءكفـء1462011/07/01 معلم

الشھید الشحات احمد عبد الحافظ ابو عیشھ 2011/07/01 امیرة دمحم دمحم االمعى سالم 2147824 كفـءكفـء1472011/07/01 معلم

عبد المعبود دعبس  بالھیاتم 2011/03/01 أمیره أحمد الكیالنى نعیم 2211792 كفـءكفـء1482011/03/01 معلم

عزبة االنشاء االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 امیره الدسوقى سلیمان الغریب 2238782 كفـءكفـء1492011/07/01 معلم

رمضان حمدى امارة/الشھید 2011/07/01 امینھ صالح دمحم على 2303460 كفـءكفـء1502011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 ایات دمحم ھیبة البدرى 2254097 كفـءكفـء1512011/03/01 معلم

كفر العبایدة الثانویة الزراعیة 2011/03/01 ایمان ابوالمجد السید شمھ 2197693 كفـءكفـء1522011/03/01 معلم

المحلة الكبرى ع بنات 2011/07/01 ایمان احمد حسین عامر 2153119 كفـءكفـء1532011/07/01 معلم
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الشھید عبدالكریم حمادة االبتدائیة 2011/03/01 ایمان السعداوى حامد غنیم 2153123 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبد الحمید احمد غزیل 2144834 كفـءكفـء1552011/07/01 معلم

عبد الفتاح علم االعدادیھ بنین/ الشیخ 2011/07/01 ایمان فایز حسن العزب 2148871 كفـءكفـء1562011/03/01 معلم

دمحم دمحم جعفر بكفر فیالة. د 2011/07/01 ایمان فرج خلف سویلم 2239345 كفـءكفـء1572011/07/01 معلم

عبد المجید الشھاوى المشتركة 2011/07/01 ایمان كمال سعد  النجار 2146301 كفـءكفـء1582011/07/01 معلم

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/07/01 ایمان دمحم فتوح دمحم سلیمان جب هللا 2144833 كفـءكفـء1592011/07/01 معلم

الدواخلیة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم محمود الشحات 2147078 كفـءكفـء1602011/07/01 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/07/01 ایمان یسرى عبد الفتاح الصاوى 2303440 كفـءكفـء1612011/07/01 معلم

دمحم بسیونى النجار بنون 2011/03/01 ایمن دمحم حافظ الطویل 849411 كفـءكفـء1622011/03/01 معلم

2011/07/01 مدینة العمال بنین للتعلیم االساسى ایمن محمود السعید نجمة 2159212 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/03/01 ایناس نجاح صالح احمد 836107 كفـءكفـء1642011/03/01 معلم

شھداء بدر االبتدائیة 2011/03/01 باسم السعید فھمي الجوھري 846450 كفـءكفـء1652011/03/01 معلم

كمال مرعى ع المشتركة 2011/03/01 بثینھ دمحم حافظ الطویل 1571312 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

ابى عبیدة بن الجراح التجاریة 2011/07/01 بدر السید السید زوبع 2353144 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

كفر فیالة ت أ 2011/07/01 بسمة احمد ذكى المرسى 2382503 كفـءكفـء1682011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 بسمة االباصیرى السید الحلوانى 2148953 كفـءكفـء1692011/07/01 معلم

سلیمان داوود بالسجاعیھ 2011/07/01 بسمة حامد عبد الحمید مقبل 2366174 كفـءكفـء1702011/07/01 معلم
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أحمد عرابى ع بنین 2011/07/01 بسمھ دمحم محمود العشماوى 2344501 كفـءكفـء1712011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 بشرى الدمراوى الشربینى الدمراوى 2207869 كفـءكفـء1722011/03/01 معلم

عبد الحى خلیل ع بنین 2011/03/01 بوسى سلیمان عبدالمقصود سلیمان 861087 كفـءكفـء1732011/03/01 معلم

الشھیدمحمود حامداالكشر الھیاتم 2011/03/01 تامر الشحات السید السجینى 2148943 كفـءكفـء1742011/03/01 معلم

كفر العبایدة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 تحیة دمحمعبدالمنعم ابوالعطا ابراھیم 860183 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

وحدة المعتمدیة االبتدائیة 2011/03/01 تمادر السعید السید ندا 859878 كفـءكفـء1762011/03/01 معلم

الجابریة االعدادیة بنات 2011/03/01 تھانى مصطفى حسین صقر 1569578 كفـءكفـء1772011/03/01 معلم

ولى الدین االبتدائیة 2011/07/01 جوزفین عبدالمسیح عبدة حنا 2239378 كفـءكفـء1782011/07/01 معلم

كفر دمـتـنـو المشتركة 2011/03/01 حاتم فرید نبیھ القفاص 857071 كفـءكفـء1792011/03/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حسن علي حسن جماز 860579 كفـءكفـء1802011/03/01 معلم

شھداء بدر االبتدائیة 2011/03/01 حمده عبد الحلیم دمحم البالصي 846054 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

وحدة المعتمدیة االبتدائیة 2011/03/01 حمدى العنانى عمارة دمحم 846243 كفـءكفـء1822011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/03/01 السبعاوى\حمیدة فؤاد بدوى  861088 كفـءكفـء1832011/03/01 معلم

عبد المجید الشھاوى المشتركة 2011/07/01 حنان  احمد  الرفاعى الدح 2147107 كفـءكفـء1842011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 حنان جمال على البربرى 861193 كفـءكفـء1852011/03/01 معلم

عزبة دمحم راغب االبتدائیة 2011/07/01 حنان عبد الرحمن یوسف ابو غازى 2147810 كفـءكفـء1862011/07/01 معلم

أ.كفر فیالة ت  2011/07/01 حنان عبد المھیمن عبد المھیمن الشناوى 2153143 كفـءكفـء1872011/07/01 معلم
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كفر فیالة ت أ 2011/07/01 حنان ھانى دمحم المھدى 2148944 كفـءكفـء1882011/07/01 معلم

طلعت حرب االبتدائیة 2011/07/01 حیات دمحم ابو الوفا حسین 2303318 كفـءكفـء1892011/07/01 معلم

دمحم عبد هللا العنانى/الشھید  2011/03/01 دالیا ابراھیم قمرالدولة الجرشة 1605020 كفـءكفـء1902011/03/01 معلم

2011/07/01 مدینة العمال بنین للتعلیم االساسى دالیا ابراھیم دمحم ابراھیم 2146259 كفـءكفـء1912011/07/01 معلم

الدواخلیة ع المشتركة 2011/03/01 دالیا أبو العزم عبد السالم حبیب 861159 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

ریاض اطفال بمدرسة جالل الدسوقى/ملحقھ/ف 2011/03/01 دالیا حمدان حمدان المنصورى 2195033 كفـءكفـء1932011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/01 دالیا على بدوى حلبة 2254105 كفـءكفـء1942011/03/01 معلم

عزبة عیسوى خضر االبتدائیة 2011/03/01 دالیا محمود عبدالعال شحاتھ 861358 كفـءكفـء1952011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/03/01 دعاء  دمحم دمحم كامل  جودة 2148926 كفـءكفـء1962011/03/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/03/01 دعاء ابراھیم عكاشة احمد 2161778 كفـءكفـء1972011/03/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنات/ ش 2011/07/01 دعاء ابراھیم على المصرى 2165137 كفـءكفـء1982011/07/01 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/03/01 دعاء جمال عبدالغفور حمد 861839 كفـءكفـء1992011/03/01 معلم

أحمد عرابى ع بنین 2011/03/01 دعاء حسن على حسن عوض 2134798 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

ریاض أطفال بلقینا المشتركة/ملحقھ/ف 2011/03/01 دعاء صبرى عبدالواحد اسماعیل 2211429 كفـءكفـء2012011/03/01 معلم

الشھید دمحم الدره رسمى لغات اعدادى 2011/03/01 دعاء فتحى ثابت  عمر 2160598 كفـءكفـء2022011/03/01 معلم

الشھید الشحات احمد عبد الحافظ ابو عیشھ 2011/07/01 دعاء دمحم عبد المنعم دمحم 2147736 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2011/03/01 دعاء دمحم دمحم البسطویسى 1637772 كفـءكفـء2042011/03/01 معلم
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المؤھل 
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الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 دعاء ھالل بدوى دمحم 2107170 كفـءكفـء2052011/07/01 معلم

الدكتور عزت خیر االبتدائیة 2011/07/01 دولت محمود عبدالحمید الشوربجى 2146295 كفـءكفـء2062011/07/01 معلم

صیام االبتدائیة 2011/03/01 دینا المرسى دمحم شلتوت 2108533 كفـءكفـء2072011/03/01 معلم

طلعت حرب ث العسكریة 2011/07/01 دینا دمیان واصف دمیان 2291103 كفـءكفـء2082011/07/01 معلم

عبد الحى خلیل ع بنین 2011/07/01 دینا عبد هللا عنتر جلیلة 2146291 كفـءكفـء2092011/07/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/03/01 رانده عزت جابر الشناوى 1616895 كفـءكفـء2102011/03/01 معلم

بلقینا االبتدائیة بنین 2011/03/01 رانیا احمد دمحم الصعیدي 861711 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.سندسیس ت 2011/07/01 رانیا سامى حیدر عبد الرحمن 2147818 كفـءكفـء2122011/07/01 معلم

عبد العال أبو ھیش بالھیانم 2011/07/01 رانیا دمحم عبد ربة یونس 2105993 كفـءكفـء2132011/07/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/07/01 رانیا مسعد دمحم فرحات 2302540 كفـءكفـء2142011/07/01 معلم

جمال حلمى الشناوى بصفط تراب 2011/07/01 رانیا مصطفى ابراھیم عبد الحلیم 2147875 كفـءكفـء2152011/07/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 رباب دمحم السید إسماعیل حیان 2148948 كفـءكفـء2162011/07/01 معلم

الشھید احمد صبحى حرحش 2011/03/01 رباب دمحم خیرى عبدالقادر غفیفى 857788 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

المحلة الكبرى الثانوي الصناعیة بنات 2011/07/01 رشا ابراھیم دمحم العشرى 2380433 كفـءكفـء2182011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رشا على إمام العنترى 1597650 كفـءكفـء2192011/07/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/03/01 رشا دمحم أبوالعینین شطا 1622569 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/03/01 رشا مصطفى أحمد شحاتة 861204 كفـءكفـء2212011/03/01 معلم

-----------------------------------

7438of 2927 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصر االبتدائیة 2011/03/01 رضا احمد عطیة الكومي 861606 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

الجابریة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رغدة محمود مصطفى العادلى 2355218 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

طھ حسین ع بنات 2011/03/01 روضة عبد هللا حلمي صبح 860909 كفـءكفـء2242011/03/01 معلم

صیام االبتدائیة 2011/07/01 ریھام راغب سالم الدرینى 2300161 كفـءكفـء2252011/07/01 معلم

ا بنات. مدینة العمال ت 2011/07/01 ریھام عبدهللا الشامى عبدالرحمن 2154200 كفـءكفـء2262011/07/01 معلم

ا بنات.مدینة العمال ت 2011/07/01 ریھام فتحى دمحم قاسم 2303477 كفـءكفـء2272011/07/01 معلم

الزھراء ع بنات 2011/03/01 ریھام دمحم احمد وادى 1589546 كفـءكفـء2282011/03/01 معلم

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/07/01 ریھام دمحم الششتاوى الفره 859938 كفـءكفـء2292011/07/01 معلم

عبد الغنى على بخیتھ/ملحقھ/ف 2011/07/01 زینب عادل دمحم ابو شادى 2293750 كفـءكفـء2302011/07/01 معلم

بلقینا االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 زینب على  دمحم السمرى 2154191 كفـءكفـء2312011/07/01 معلم

الدكتور عزت خیر االبتدائیة 2011/03/01 سارة اسماعیل محمود مصطفى 2146943 كفـءكفـء2322011/03/01 معلم

الدواخلیة االبتدائیة 2011/07/01 سارة دمحم احمد شكر 2147075 كفـءكفـء2332011/07/01 معلم

عبد الحى خلیل ع بنین 2011/07/01 سارة مصطفى فھمى قندیل 2327738 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

صفیة زغلول/ملحقھ/ف 2011/07/01 ساره حامد المنسوب عبد النبى 2300918 كفـءكفـء2352011/07/01 معلم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/03/01 ساره دمحم السید قطب 1520033 كفـءكفـء2362011/03/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/07/01 سالى ابو العال محمود جاد 2148947 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

صالح الدین الرسمى للغات 2011/07/01 سالى حنا عبد المالك رزق 2362209 كفـءكفـء2382011/07/01 معلم
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كفر حجازى ع بنات 2011/07/01 سالى وجدى عوض جرجس 2104545 كفـءكفـء2392011/07/01 معلم

السعداوى اسماعیل بعزبة محب 2011/03/01 سامح حسن احمد الصباغ 2219082 كفـءكفـء2402011/03/01 معلم

كفر فیالة ت أ 2011/03/01 سامیة السعید راغب عامر 1637744 كفـءكفـء2412011/03/01 معلم

ا بنات.مدینة العمال ت/ملحقھ/ف 2011/07/01 سامیھ محمود عبد هللا العزب 2353756 كفـءكفـء2422011/07/01 معلم

المحلة الكبرى الفنیھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/01 سحر على احمد عیسى 2344581 كفـءكفـء2432011/07/01 معلم

صیام االبتدائیة 2011/03/01 سحر دمحم احمد الشوربجى 2167337 كفـءكفـء2442011/03/01 معلم

عزبة عیسوى خضر االبتدائیة 2011/03/01 سلوى احمد ابراھیم عبدالعزیز ابوسعده 1637762 كفـءكفـء2452011/03/01 معلم

عزبة عیسوى خضر االبتدائیة 2011/07/01 سماح السید السید ابو النجا 2320758 كفـءكفـء2462011/07/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/03/01 سماح عبد البر سالم عبد الجلیل 2166460 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

عبد المجید الشھاوى المشتركة 2011/03/01 سماح عبد الخالق الغریب دویدار 2166467 كفـءكفـء2482011/03/01 معلم

صالح الدین الرسمى للغات 2011/03/01 سماح فتحى دمحم عبد العال 2254084 كفـءكفـء2492011/03/01 معلم

عزبة دمحم راغب عطیة رسمى لغات/ملحقھ/ف 2011/07/01 سمر اسماعیل اسماعیل سید احمد 2300389 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سمر البیومى المتولى حجاج 2353079 كفـءكفـء2512011/07/01 معلم

صیام االبتدائیة 2011/07/01 سمر طلعت عبد العظیم الصعیدى 2355238 كفـءكفـء2522011/07/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2011/07/01 سمر عباس حلمى دمحم راشد ناجى 2146298 كفـءكفـء2532011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنات/ ش 2011/07/01 سمر فھمى على محمود 2153115 كفـءكفـء2542011/07/01 معلم

شھداء بدر االبتدائیة 2011/07/01 سمر كمال احمد قنصوة 2146367 كفـءكفـء2552011/07/01 معلم
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عبد المنعم ریاض ع بنات/ ش 2011/07/01 سمر محمود رضا دمحم السیسى 2154299 كفـءكفـء2562011/07/01 معلم

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 سمر مصطفى عبد القادر خلیل 2153091 كفـءكفـء2572011/07/01 معلم

٢كفر قریطنة االبتدائیة رقم  2011/03/01 سھام خیرى فتوح غازى 861144 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/03/01 سھیر فتحي دمحم العبد 853262 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

طھ حسین ع بنات 2011/07/01 سویلة صفاء على عبد الرسول 2146290 كفـءكفـء2602011/07/01 معلم

صالح الدین الرسمى للغات 2011/03/01 شاھیناز عبد الحمید عبد الحمید رجب 858346 كفـءكفـء2612011/03/01 معلم

اللواء عبد المنعم خضر المشتركة 2011/03/01 شریفة السید المندوة غانم 2148962 كفـءكفـء2622011/03/01 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 شیرین احمد عبد الفتاح جندى 2153209 كفـءكفـء2632011/07/01 معلم

كمال مرعى ع المشتركة 2011/07/01 شیرین احمد دمحم عبد الوھاب 2167087 كفـءكفـء2642011/07/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/03/01 شیرین نبیل دمحم عرفات 1604995 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

الجابریة االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء  نصر السعید عفیفى 2147093 كفـءكفـء2662011/07/01 معلم

طلعت حرب االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ابراھیم احمد محمود 2288527 كفـءكفـء2672011/07/01 معلم

فصول دمحم راغب عطیة اإلعدادیة 2011/03/01 شیماء اسماعیل عبدالغفار الھنداوى 1636515 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/03/01 شیماء السعید عبد الفتاح دومة 1569625 كفـءكفـء2692011/03/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ربیع السید الغریب 2327758 كفـءكفـء2702011/07/01 معلم

عمربن عبدالعزیزع بنین 2011/03/01 شیماء سید أحمد عبد الواحد ورد 860546 كفـءكفـء2712011/03/01 معلم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/03/01 شیماء صبحى دمحم عبدالسالم 2105986 كفـءكفـء2722011/03/01 معلم
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ناصر االبتدائیة 2011/03/01 شیماء صبرى السعید احمد 1621636 كفـءكفـء2732011/03/01 معلم

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 شیماء عاطف الششتاوى ادریس 2382507 كفـءكفـء2742011/07/01 معلم

ا.أم الستین ت/فصل ملحق 2011/07/01 شیماء عاطف عبد العزیز الششتاوى 2275768 كفـءكفـء2752011/07/01 معلم

بلقینا االبتدائیة بنین 2011/03/01 شیماء عبد الفتاح حسنى الشافعى 860970 كفـءكفـء2762011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 شیماء عبد اللطیف ابراھیم الصیاد 861162 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

ا بنات. مدینة العمال ت 2011/07/01 شیماء عبد هللا صالح دمحم 2146285 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

الشھید دمحم الدره رسمى لغات اعدادى 2011/03/01 شیماء على عبدالعزیز دمحم 2222577 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/03/01 شیماء على دمحم أحمد 860691 كفـءكفـء2802011/03/01 معلم

طھ حسین ع بنات 2011/07/01 شیماء كمال السید عطیة 2227591 كفـءكفـء2812011/07/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم كامل جودة 2148935 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 شیماء مسعد دمحم السید المنیاوى 2148936 كفـءكفـء2832011/07/01 معلم

جمال حلمى الشناوى بصفط تراب 2011/03/01 شیماء مسعد دمحم عفش 861512 كفـءكفـء2842011/03/01 معلم

الدكتور عزت خیر االبتدائیة 2011/07/01 شیماء مصطفى السید اسماعیل 2275730 كفـءكفـء2852011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 شیماء مصطفى عباس ابرااھیم 860608 كفـءكفـء2862011/03/01 معلم

دمحم بسیونى النجار بنون 2011/03/01 شیماء منیر عبد الحمید عامر 2166471 كفـءكفـء2872011/03/01 معلم

الشھداء االبتدائیة بصفط تراب 2011/03/01 صابحة عبدالعزیز شبل الحاجة 861761 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 صباح محمود دمحم الصباغ 834931 كفـءكفـء2892011/03/01 معلم
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الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/07/01 صفاء ابراھیم الششتاوى غالب 2295510 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

السجاعیة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 طارق السعید على االشقر 2254089 كفـءكفـء2912011/03/01 معلم

ملحقھ على االبتدائى/شویقى سعد ع /ف 2011/03/01 طالل یسرى أحمد مختار البھى 1616315 كفـءكفـء2922011/03/01 معلم

كفر دمـتـنـو المشتركة 2011/03/01 عبد الھادى عبد الحمید السید شاھین 859705 كفـءكفـء2932011/03/01 معلم

المحلة الكبرى ث بنات 2011/07/01 عبیر احمد دمحم الجالس 2215236 كفـءكفـء2942011/07/01 معلم

شھداء بدر االبتدائیة 2011/03/01 عبیر على عبد الجواد عبد هللا 855521 كفـءكفـء2952011/03/01 معلم

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/03/01 عزة المرسى عطیة المرسى 860980 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 عزة سعد صدیق الحوتي 856213 كفـءكفـء2972011/03/01 معلم

ا بنات. مدینة العمال ت 2011/07/01 عزة دمحم صالح جمعة 2154744 كفـءكفـء2982011/07/01 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/07/01 عزیزة دمحمنجیب ابراھیم قادوس 2154735 كفـءكفـء2992011/07/01 معلم

الشھید عامر بكر ابو عامربكفر دمتنو 2011/03/01 عفاف سعد إبراھیم عبدالغنى 2228899 كفـءكفـء3002011/03/14 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عفاف یوسف محمود عطیة 851927 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

ھشام مصطفى البزاوى/الشھید  2011/07/01 عال ابراھیم عبد الفتاح ابراھیم 2147845 كفـءكفـء3022011/07/01 معلم

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/03/01 عال أحمد عبدالرحمن الجمل 860836 كفـءكفـء3032011/03/01 معلم

مشتركھ/ع/منیة شنتنا عیاش 2005/08/08 عالء فوزى سید أحمد الشافعى 1647451 كفـءكفـء3042009/08/30 معلم

عبدالغنى على بخیتھ تعلیم اساسى 2011/07/01 على احمد على  ابونابت 2146258 كفـءكفـء3052011/07/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/03/01 على عوفة مصطفى البھنسى 2159266 كفـءكفـء3062011/03/01 معلم
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الشھید محمود دره/ملحقھ/ع/ث/فصول شبرا بابل 2011/03/01 عماد عادل عبد الرازق الخولى 2159289 كفـءكفـء3072011/03/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عمرو الرفاعى دمحم المنوفى 2255133 كفـءكفـء3082011/07/01 معلم

محمود ابراھیم عبد الحمید درة/الشھید 2011/03/01 عمرو دمحم حامد شحاتة 861074 كفـءكفـء3092011/03/01 معلم

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/07/01 غادة دمحم لطفى المنسوب شعیشع 2146934 كفـءكفـء3102011/07/01 معلم

بلقینا االبتدائیة بنین 2011/03/01 غاده سالم عبد العزیز الشناوى 861211 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

طھ حسین ع بنات 2011/07/01 فاتن  حسن  السید الجابرى 2147861 كفـءكفـء3122011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 فاطمة السید اسماعیل زاید 854474 كفـءكفـء3132011/03/01 معلم

وحدة المعتمدیة االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة حمدي غازي خلیل 858538 كفـءكفـء3142011/03/01 معلم

أ.سندسیس ت 2011/07/01 فاطمة سمیر الرفاعى الرفاعى 2146303 كفـءكفـء3152011/07/01 معلم

الدواخلیة ع المشتركة 2011/03/01 فاطمة عبدالھادى دمحم عماره 854961 كفـءكفـء3162011/03/01 معلم

السجاعیة ع بنات 2011/03/01 فاطمة دمحم متولي سالم 861247 كفـءكفـء3172011/03/01 معلم

بلقینا االبتدائیة بنین 2011/03/01 فائزة فؤاد دمحم الشیخ 856741 كفـءكفـء3182011/03/01 معلم

عبد المجید الشھاوى المشتركة 2011/03/01 فریدة عبد الرحمن محمود عبد الرحمن 856069 كفـءكفـء3192011/03/01 معلم

شھداء بدر االبتدائیة 2011/03/01 فریدة عبدالرشید اسماعیل دمحم 1627007 كفـءكفـء3202011/03/01 معلم

كمال مرعى  بالدواخلیة 2011/07/01 لمیاء عاطف عبد الحمید شعیرة 2288499 كفـءكفـء3212011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 لمیاء فرج دمحم جمال الدین 856460 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

بالمعتمدیھ/ع/ث/المعتمدیھ التجاریھ ملحقھ/ف 2011/03/01 ماجدة ابراھیم دمحم سید أحمد 841541 كفـءكفـء3232011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/03/01 ماجدة عبدالعظیم أحمد حمودة 835759 كفـءكفـء3242011/03/01 معلم

ام المومنین االبتدائیة 2011/07/01 ماریان نابلیون حكیم جبران 2153212 كفـءكفـء3252011/07/01 معلم

العامریة الثانویة بنات 2011/03/01 مجدى صمیده حسین الجبالى 843142 كفـءكفـء3262011/03/01 معلم

صالح الدین الرسمى للغات 2011/07/01 دمحم احمد ابراھیم الزفتاوى 2154162 كفـءكفـء3272011/07/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/03/01 دمحم احمد عباس محى الدین 1636689 كفـءكفـء3282011/03/01 معلم

عبد المجید الشھاوى المشتركة 2011/03/01 دمحم رشاد السید عطیة 2144840 كفـءكفـء3292011/03/01 معلم

عیاش اعدادى المشتركھ/ملحقھ /ع/ث/ف عیاش 2011/03/01 دمحم سمیر عزت ابوشادى 1637760 كفـءكفـء3302011/03/01 معلم

2011/07/01 مدینة العمال بنین للتعلیم االساسى دمحم صالح احمد شحاتة 2154182 كفـءكفـء3312011/07/01 معلم

المعتمدیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم عادل السید ابو خیال 859918 كفـءكفـء3322011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة القسیس  ت 2011/03/01 دمحم عاطف احمد الكوش 1517466 كفـءكفـء3332011/03/01 معلم

عمربن عبدالعزیزع بنین 2011/03/01 دمحم عایدى صدیق اسماعیل 845347 كفـءكفـء3342011/03/01 معلم

أ.احمد حسن على ت 2011/03/01 دمحم عبد العزیز الغمرى عطاء هللا 2159295 كفـءكفـء3352011/03/01 معلم

أ.عزبة القسیس ت 2011/03/01 دمحم عوض دمحم حماد 1517470 كفـءكفـء3362011/03/01 معلم

سید سبلھ ع بنات 2011/03/01 دمحم ماجد عبد الفتاح خلیل العطار 854795 كفـءكفـء3372011/03/01 معلم

ا٠احمد حسن على ت 2011/03/01 دمحم دمحم دمحم التنابیرى 2159276 كفـءكفـء3382011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة القسیس  ت 2011/03/01 دمحم مصطفى یوسف قندیل 862141 كفـءكفـء3392011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.عزبة القسیس  ت 2011/03/01 دمحم نصر السعید ابراھیم 856329 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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عبد الفتاح علم االعدادیھ بنین/ الشیخ 2011/07/01 محمود اسامھ یونس كحلھ 2262119 كفـءكفـء3412011/07/01 معلم

أ.عزبة القسیس ت 2011/03/01 محمود دمحم عبدالسالم مبارك 858347 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

القیراطیة االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/03/01 محمود دمحم محمود األشعل 859897 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

كفر دمـتـنـو المشتركة 2011/03/01 محمود یوسف یوسف جمعة 860437 كفـءكفـء3442011/03/01 معلم

كفر حجازى ع بنات 2011/07/01 مرفت  دمحم بدران علوان 2147846 كفـءكفـء3452011/07/01 معلم

كفر فیالة ع المشتركة 2011/03/01 مرفت مصطفى السعید عطا 2226505 كفـءكفـء3462011/03/01 معلم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/03/01 مروة السعید الششتاوى السید 1616835 كفـءكفـء3472011/03/01 معلم

الشھید احمد صبحى حرحش 2011/07/01 مروة السید رشاد مدكور 2353076 كفـءكفـء3482011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنات/ ش 2011/07/01 مروة دمحم احمد زعیل 2153127 كفـءكفـء3492011/07/01 معلم

الشھید محمود الدسوقى الدسوقى 2011/07/01 مروة مختار اسماعیل المرسى 2318799 كفـءكفـء3502011/07/01 معلم

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/07/01 مروه نظیر شعبان الفقى 2293700 كفـءكفـء3512011/07/01 معلم

بلقینا الجدیدة/فصل ملحق 2011/07/01 مریم بسیونى السید القلینى 2382397 كفـءكفـء3522011/07/01 معلم

عزبة االنشاء االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 مصطفى  ابراھیم دمحم  عید 2256529 كفـءكفـء3532011/03/01 معلم

منیة شنتنا عیاش  االبتدائیة 2011/03/01 منال السعید السید ابو عیطة 2108567 كفـءكفـء3542011/03/01 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/07/01 منى كمال ابو الفتوح على القاضى 2147100 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

شبرا بابل االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 منى دمحم ابراھیم الشفیش 2374590 كفـءكفـء3562011/02/27 معلم

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/07/01 منى دمحم اسماعیل ابوھرجة 2148945 كفـءكفـء3572011/07/01 معلم
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التقوى االبتدائیة 2011/03/01 مني احمد دمحم البرماوي 861188 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/03/01 مني دمحم السید الغریب 859545 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

دمحم عبد هللا العنانى/الشھید  2011/03/01 مني محمود المرسي ابو سلیمان 861546 كفـءكفـء3602011/03/01 معلم

ا بنات.مدینة العمال ت 2011/07/01 منیرة عنانى السید احمد عنانى 2215070 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مھا عبد االلھ عبد القادر عوض 861138 كفـءكفـء3622011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 مھا عبدالھادى ابراھیم احمد 1636696 كفـءكفـء3632011/03/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/03/01 مھیناز دمحم دمحم بطا 2193675 كفـءكفـء3642011/03/01 معلم

الشھید محمود الدسوقى الدسوقى 2011/03/01 مى  احمد یونس احمد دمحم 2148969 كفـءكفـء3652011/03/01 معلم

الدواخلیة االبتدائیة 2011/03/01 مى ابو المجد اسماعیل الوكیل 2147111 كفـءكفـء3662011/03/01 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 میرفت دمحم دمحم شوقى بركات 2147844 كفـءكفـء3672011/07/01 معلم

ابراھیم حسین عامر بالعامریة 2011/03/01 میساء على بشیر أبو زھرة 859682 كفـءكفـء3682011/03/01 معلم

كمال مرعى  بالدواخلیة 2011/03/01 نادرة رافت عبد اللطیف حبیب 859627 كفـءكفـء3692011/03/01 معلم

عمر زعفان االبتدائیة 2011/03/01 نادیة ممدوح احمد عالم 2105989 كفـءكفـء3702011/03/01 معلم

الھیاتم االعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 نانسى جالل مصطفى دمحم 2145001 كفـءكفـء3712011/07/01 معلم

الزھراء ع بنات 2011/07/01 نجالء فتحى خمیس  احمد 2153108 كفـءكفـء3722011/07/01 معلم

الشھید وائل منصور دمحم 2011/07/01 نجوى ابراھیم ابراھیم الجزار 2166019 كفـءكفـء3732011/07/01 معلم

طھ حسین ع بنات 2011/07/01 نجوى ابراھیم السید ابو یابس 2147068 كفـءكفـء3742011/07/01 معلم
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طلعت حرب ث العسكریة 2011/07/01 نرمین ابراھیم دمحم صالح 2147850 كفـءكفـء3752011/07/01 معلم

ا بنات.مدینة العمال ت 2011/07/01 نرمین عصمت على عثمان 2148895 كفـءكفـء3762011/07/01 معلم

عبد المعبود دعبس  بالھیاتم 2011/07/01 نسرین  شكرى فؤاد ابو حشیش 2147059 كفـءكفـء3772011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نسرین ابراھیم عبد الحمید طاھر 2357979 كفـءكفـء3782011/07/01 معلم

المحلة الكبرى ث بنات 2011/03/01 نسرین ابراھیم علوان ابراھیم 2146372 كفـءكفـء3792011/03/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/07/01 نسرین عز العرب یوسف راشد 2223592 كفـءكفـء3802011/07/01 معلم

ا بنات. مدینة العمال ت 2011/07/01 نسرین دمحم مصطفى زیادة 2153146 كفـءكفـء3812011/07/01 معلم

عقبة بن نافع ع بنین 2011/07/01 نسمة سمیر مسعد الدھنة 2154279 كفـءكفـء3822011/07/01 معلم

الھیاتم االبتدائیة بنات 2011/07/01 نسمة دمحم ممدوح ابراھیم فیشار 2148942 كفـءكفـء3832011/07/01 معلم

جودة احمد النادى تعلیم اساسى/ملحقھ/ف 2011/07/01 نشوى السید احمد الطویل 2398671 كفـءكفـء3842011/07/01 معلم

كفر العبایدة ع بنین 2011/03/01 نعمات فؤاد فرج مندور 860482 كفـءكفـء3852011/09/06 ماجیستیرمعلم

عمربن عبدالعزیزع بنین 2011/03/01 نفین خیرى عبد اللطیف موسى 2153122 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 نھال حسین مصطفى زین الدین 860971 كفـءكفـء3872011/03/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2011/07/01 نھال كمال الدین اسماعیل عبد العال 2305348 كفـءكفـء3882011/07/01 معلم

شھداء بدر االبتدائیة 2011/07/01 نھال دمحم احمد صیام 2267182 كفـءكفـء3892011/07/01 معلم

منیة شنتنا عیاش  االبتدائیة 2011/03/01 نھلة عبد ربة یوسف الحوتى 855396 كفـءكفـء3902011/03/01 معلم

كمال مرعى ع المشتركة 2011/03/01 نھى حسان عبد الحمید عبد الرازق 853090 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 نھى حمدى عبد الفتاح االخضر 2147723 كفـءكفـء3922011/07/01 معلم

الشھید احمد صبحى حرحش 2011/07/01 نھى عصام حسنى مرجان 2146375 كفـءكفـء3932011/07/01 معلم

المحلة الكبرى ث بنات 2011/07/01 نھى على احمد البیلى 2148890 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

مدینة العمال بنین/فصل ملحق 2011/07/01 نھى فاروق  على احمد  جعیطر 2398218 كفـءكفـء3952011/07/01 معلم

صیام االبتدائیة 2011/03/01 نھى فتحى موسى المتولى 1588318 كفـءكفـء3962011/03/01 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 نھى دمحم عبد المنعم الكبش 2147687 كفـءكفـء3972011/07/01 معلم

الشھید دمحم الدرة الرسمى للغات 2011/03/01 نھي عبدالعظیم دمحم سعید 852358 كفـءكفـء3982011/03/01 معلم

شبرا ملكان ع المشتركة 2011/07/01 نورا خیرى احمد المرسى 2153173 كفـءكفـء3992011/07/01 معلم

كفر حجازى ع بنین 2011/07/01 نورا عبد المعطى احمد حبزة 2154250 كفـءكفـء4002011/07/01 معلم

عقبة بن نافع ع بنین 2011/07/01 نورا عبد الواحد حسن سبح هللا 2332300 كفـءكفـء4012011/07/01 معلم

السجاعیة ع بنات 2011/03/01 نیروز فؤاد عبد العاطى شراریبو 2254032 كفـءكفـء4022011/03/01 معلم

طلعت حرب االبتدائیة 2011/03/01 ھالة سید احمد على البلبیسى 1665013 كفـءكفـء4032011/03/01 معلم

السید احمد المسلمى بنین/ ش 2011/07/01 ھالة عرفة العبد نوفل 2154288 كفـءكفـء4042011/07/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 ھانم احمد السعید السید على 2170159 كفـءكفـء4052011/07/01 معلم

الشھیدعبدالعال الناحولىبالھیاتم 2011/07/01 ھانم دمحم جابر الخشن 2146927 كفـءكفـء4062011/07/01 معلم

عبد المنعم ریاض ع بنات/ ش 2011/07/01 ھبة  عزت على  جبر 2144844 كفـءكفـء4072011/07/01 معلم

 مستضافھ على كفر فیالھ ٢الكمالیة االبتدائیة رقم 
تعلیم اساسى

2011/03/01 ھبة البلتاجى نصر العشرى 1622561 كفـءكفـء4082011/03/01 معلم
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عبد المعبود دعبس  بالھیاتم 2011/03/01 ھبة السید إمام ابوضحوة 861070 كفـءكفـء4092011/03/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/07/01 ھبة صبحى جمعة النجار 2104591 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

طلعت حرب االبتدائیة 2011/03/01 ھبة صبرى ھاشم عمار 861819 كفـءكفـء4112011/03/01 معلم

الشیخ دمحم ابو زھرة ع بنات 2011/07/01 ھبة عبد اللطیف السعید السحرى 2144843 كفـءكفـء4122011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبة عبد هللا عبد القادر بحیرى 2353078 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

الشیخ دمحم ابو زھرة ع بنات 2011/07/01 ھبة محمود دمحم العنانى 2146919 كفـءكفـء4142011/07/01 معلم

جودة احمد النادى تعلیم اساسى 2011/07/01 ھبھ احمد فتحى عبد الغفار 2338242 كفـءكفـء4152011/07/01 معلم

الجابریة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ھبھ سعد الشھاوى ھالل 861480 كفـءكفـء4162011/03/01 معلم

جودة احمد النادى تعلیم اساسى/ملحقھ/ف 2011/07/01 ھبھ سعود دمحمكامل  ابوجبھ 2237324 كفـءكفـء4172011/07/01 معلم

بلقینااالبتدائیة بنات 2011/03/01 ھبھ عبد الرافع یوسف علم 860991 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

الشھیدمحمود حامداالكشر الھیاتم 2011/03/01 ھبھ عبدالمنعم  جاب هللا الغزالى 2195038 كفـءكفـء4192011/03/01 معلم

مدینة العمال االبتدائیة للبنین تعلیم اساسى 2011/07/01 ھبھ دمحم سعد مصطفى النجار 2197208 كفـءكفـء4202011/07/01 معلم

أحمد عرابى ع بنین 2011/07/01 ھبھ محمود حسین االشقر 2300167 كفـءكفـء4212011/07/01 معلم

عبد الحى خلیل ع بنین 2011/07/01 ھدى السید عبد الجلیل ابو یوسف 2146924 كفـءكفـء4222011/07/01 معلم

عمر زعفان االبتدائیة 2011/03/01 ھدى عدیل على خضر 1636501 كفـءكفـء4232011/03/01 معلم

ا بنات.مدینة العمال ت 2011/07/01 ھدیل جمال محمود عبد الحمید 2288518 كفـءكفـء4242011/07/01 معلم

عبدالغنى على بخیتھ تعلیم اساسى 2011/03/01 ھشام عبد الحمید السید مازن 2147045 كفـءكفـء4252011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

غرب المحلةالغربیة ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سید سبلھ ع بنات 2011/07/01 ھمت مصطفى زكي األصبح 2148878 كفـءكفـء4262011/07/01 معلم

عقبة بن نافع ع بنین 2011/03/01 ھناء احمد احمد عبدة 2147043 كفـءكفـء4272011/03/01 معلم

فصول دمحم راغب عطیة اإلعدادیة 2011/07/01 ھناء صبحى احمد دمحم 2146288 كفـءكفـء4282011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 ھناء عبدالسالم ابراھیم البطل 861268 كفـءكفـء4292011/03/01 معلم

أ االبتدائیة.سندسیس ت 2011/07/01 ھناء دمحم حامد عبدهللا 2341608 كفـءكفـء4302011/07/01 معلم

الشھید محمود الدسوقى الدسوقى 2011/03/01 ھند حمدى أحمد الشیخ 861491 كفـءكفـء4312011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 ھند عادل دمحم قندیل 861540 كفـءكفـء4322011/03/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 ھند فوزى دمحم محرم 776702 كفـءكفـء4332011/03/01 معلم

یعمل بالدیوان 2011/03/01 ھند محمود عبد العزیز سالم 2144836 كفـءكفـء4342011/03/01 معلم

عمربن عبدالعزیزع بنین 2011/07/01 وائل شوقى دمحم مصطفى 2148946 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

الشھید عامر بكر ابو عامربكفر دمتنو 2011/03/01 وائل فرحات السید فرحات 859412 كفـءكفـء4362011/03/01 معلم

الشھیدعبدالعال الناحولىبالھیاتم 2011/07/01 وردة دمحم احمد بركات 1605010 كفـءكفـء4372011/07/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 وسام عبد هللا عبد الرازق علوان 766760 كفـءكفـء4382011/03/01 معلم

صالح الدین الرسمى للغات 2011/07/01 وسام عطیة ابراھیم زاید 2300660 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

الزھراء ع بنات 2011/07/01 وسام یسرى رمضان عقل 2145002 كفـءكفـء4402011/07/01 معلم

التقوى االبتدائیة 2011/03/01 وفاء عبد الجواد دمحم الفقى 2227187 كفـءكفـء4412011/03/01 معلم

كفر حجازى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 والء ابراھیم على  دعوة 2145007 كفـءكفـء4422011/03/01 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

صیام االبتدائیة 2011/03/01 والء اسامة دمحم رشاد الشربینى 1625122 كفـءكفـء4432011/03/01 معلم

أ.سندسیس ت 2011/03/01 والء صالح دمحم عبده 1545347 كفـءكفـء4442011/03/01 معلم

عبد البدیع خفاجى بنین 2011/07/01 والء عباس عمر الشھاوى 2147104 كفـءكفـء4452011/07/01 معلم

2011/07/01 مدینة العمال بنین للتعلیم االساسى والء عبد العظیم احمد على 2146283 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

كمال مرعى  بالدواخلیة 2011/03/01 والء فتحى بكر یحیى 1518225 كفـءكفـء4472011/03/01 معلم

ھدى شعراوى االبتدائیة 2011/03/01 والء فؤاد دمحم العباسى 1625131 كفـءكفـء4482011/03/01 معلم

عقبة بن نافع ع بنین 2011/03/01 والء مجدى دمحم الرفاعى 861219 كفـءكفـء4492011/03/01 معلم

ناصر االبتدائیة 2011/07/01 والء دمحم دمحم خضر 2105971 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

دمحم بسیونى النجار بنون 2011/03/01 والء وصیف دمحم عبد السالم 1619695 كفـءكفـء4512011/03/01 معلم

عبد البدیع خفاجى بنین 2011/07/01 ولید دمحم ابراھیم عبد الغنى 2154284 كفـءكفـء4522011/07/01 معلم

الشھید جالل الدسوقى بشبرا ملكان 2011/03/01 یاسمین عاطف الشربینى القنطة 2108537 كفـءكفـء4532011/03/01 معلم

المحلة الكبرى الفنیھ التجاریھ المشتركھ 2011/07/01 یاسمین على الدین ھاشم حواس 2344577 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

الشھید محمود الدسوقى الدسوقى 2011/07/01 یاسمین دمحم محمود عزام 2338287 كفـءكفـء4552011/07/01 معلم
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